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'Gelijkberechtigdee betrekkingen tussen partners'1
Dee KGB in Oost-Europa
5.77 Inleiding
Dee KGB heeft in de jaren na Stalins dood in de communistische staten van OostEuropaa tal van activiteiten ontplooid en vaak de gang van zaken in de desbetreffende
landenn rechtstreeks beïnvloed. Ook heeft de KGB met diverse Oost-Europese
dienstenn nauw samengewerkt. Inlichtingenofficieren die na het uiteenvallen van de
USSRR in Rusland hun memoires hebben geschreven bewaren over deze thema's een
vrijwell volledig stilzwijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor voormalige KGB-officieren
alss Vladimir Krjoetsjkov, Vadim Kirpitsjenko, Nikolaj Leonov, Viktor Groesjko en
Leonidd Sjebarsjin. Zij hebben heel weinig over de KGB-relatie met Oost-Europa
geschrevenn ondanks het feit dat zij veel van het onderwerp moeten weten. Zij
hebbenn immers lange tijd, meestal de laatste jaren van hun loopbaan in belangrijke
functies,, bij het Eerste Hoofddirectoraat gediend. Krjoetsjkov was niet alleen in
1988-19911 voorzitter van de KGB, maar tot 1988 ook jarenlang chef van het Eerste
Hoofddirectoraat.. Sjebarsjin bekleedde die laatste functie in 1989-1991. Kirpitsjenko,, Leonov en Sjebarsjin zijn in respectievelijk 1952, 1958 en 1962 bij de buitenlandsee inlichtingendienst in dienst getreden en er tot het einde van de Sovjet Unie
gebleven.. Hun zwijgzaamheid over de relaties met andere communistische diensten
komtt waarschijnlijk vooral voort uit loyaliteit tegen de voormalige Oost-Europese
wapenbroederss van de KGB. Vitali Pavlov was in 1973-1984 de chef van de KGBvertegenwoordigingg in Warschau. In de jaren '60 had hij zich bij het Eerste Hoofddirectoraatt van de KGB ook al beziggehouden met de relaties met de diensten van
bevriendee communistische staten.2 Toch schrijft hij niet veel over dat thema. In een
vann zijn boeken met herinneringen zegt hij expliciet dat hij terughoudend is over
operatiess die de KGB-vertegenwoordiging in Polen gezamenlijk met de Poolse
dienstenn heeft uitgevoerd. Hij wil de voormalige officieren van de vroegere Poolse
dienstt niet het risico laten lopen dat zij alsnog in de problemen komen vanwege hun
vroegeree activiteiten. De kans daarop was reëel omdat die activiteiten in belangrijke
matee gericht waren geweest tegen personen die na de omwenteling in Polen in 1989
inn leidende politieke functies terechtkwamen.3 Pavlov beperkt zich tot de beschrijvingg van samen met de Poolse dienst uitgevoerde penetraties van westerse objecten
zoalss ambassades en consulaten op Pools grondgebied, waarbij op de rol van zijn
Poolsee collega's niet al te diep wordt ingegaan. Ook zwijgt hij bewust over de
preciezee namen van de gepenetreerde objecten, tot welk land ze behoorden e.d. Wel
zegtt hij het een en ander over de manier waarop de KGB-vertegenwoordiging in
Warschauu informatie verzamelde over het gastland, zoals verderop nog aan de orde
zall komen.
Opvallendd is dat Oost-Europese memoiresschrijvers soms net zo summier
berichtenn over hun contacten met de KGB. Dat geldt bijvoorbeeld voor de voormaligee chefs van de Oost-Duitse Hauptverwaltung Aufklarung (HVA) Markus Wolf en

Wernerr GroBmann. Beiden zijn de DDR en het communisme trouw gebleven en
latenn over hun werk bij de HVA zeker niet het achterste van hun tong zien. Uit de
memoiress van GroBmann krijgt men de sterke indruk dat de contacten met de KGB
intensieff waren. Over Krjoetsjkov zegt GroBmann bijvoorbeeld dat hij de DDR zeer
goedd heeft gekend, terwijl daarvan in de memoires van de KGB-voorzitter niets is
terugg te vinden. Een verwant thema is het werken met illegalen in Oost-Europa
doorr de KGB, zoals dat in The Mitrokhin Archive uitvoerig uiteen wordt gezet.6 Die
illegalee KGB-ofïicieren werden in de jaren '70 en '80 vooral in landen als Tsjechoslowakijee en Polen ingezet om dissidentenbewegingen te penetreren en er informatie
overr te verzamelen. In de memoires van in Rusland gebleven KGB'ers wordt er over
ditt verschijnsel met geen woord gerept.
Karakteristiekk zijn de uitlatingen van Vadim Kirpitsjenko, die in de jaren '90
nogg steeds een belangrijke functie bekleedde bij de Russische inlichtingendienst
SVR.. Hij wijdt in zijn uit 1993 daterende memoires een apart hoofdstuk aan de relatiess met de Oost-Europese diensten met de roerende titel 'Mijn vrienden uit OostEuropa'.. De concrete informatie die hij biedt is echter minimaal. De volgende passagee is typerend:
Inn het Westen heeft lang geleden de mening postgevat dat de inlichtingendienstenn van de Oost-Europese landen volledig ondergeschikt waren aan de
belangenn van de KGB van de USSR. Ik wil die mening bestrijden. Het is niet
uitgeslotenn dat er in de periode van oprichting van de inlichtingendiensten
vann de bondgenoten met de hulp van de Sovjet speciale diensten scheefgroei
konn ontstaan. Naarmate de inlichtingendiensten van de Oost-Europese landen
echterr sterker werden, werden onze betrekkingen steeds meer gelijkberechtigd,, als tussen partners. In mijn persoonlijk werk is er tenminste geen
gevall geweest waarbij ik en mijn collega's aan de vrienden taken uitdeelden
alss ging het om een bevel of waarbij wij hen tegen hun wil tot wat voor activiteitt dan ook aanzetten. De richtlijnen die wij vanuit de Centrale ontvingen
warenn vol waarschuwingen over het gebruik van bijzondere voorzichtigheid
enn tact in de contacten met onze vrienden.7
Groesjkoo beweert in zijn memoires iets soortgelijks en zegt dat zeker in de jaren '80
sprakee was van gelijkberechtiging tussen de KGB en de andere Oost-Europese
diensten.. De betrekkingen tussen de diensten waren volgens hem gebaseerd op een
striktt juridische grondslag. Daarmee wil hij waarschijnlijk zeggen dat de onderlinge
relatiess in samenwerkingsovereenkomsten waren vastgelegd. Ten dele was dat
inderdaadd het geval zoals verderop zal blijken.
Aann een citaat zoals hierboven uit de memoires van Kirpitsjenko valt een
aantall zaken op. Allereerst het gebruik van het woord 'scheefgroei' (perekosy). Dat
lijktt een typisch Sovjet eufemisme, in de trant van 'persoonlijkheidscultus', voor de
tallozee willekeurige arrestaties en deportaties die door de geheime dienst van de
USSRR in de eerste naoorlogse jaren in vrijwel alle Oost-Europese landen werden
verricht.. De term scheefgroei is ook rijkelijk eufemistisch als men bedenkt dat zeker
inn de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog de relatie van de MGB/MVD/KGB
mett de Oost-Europese diensten er een van duidelijke onderschikking was. Opvallend
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aann het citaat is ook dat Kirpitsjenko over 'inlichtingendiensten' (razvedka) spreekt.
Daarmeee wordt strikt genomen slechts de inlichtingencomponent van de respectieve
dienstenn aangeduid en daarmee blijft het binnenlandse veiligheidsapparaat in de
Oost-Europesee staten met zijn talrijke repressieve functies buiten beschouwing. Het
wass juist de Sovjet veiligheidsdienst die in de eerste jaren na de oorlog achter de
schermenn een belangrijke rol speelde bij allerlei repressieve praktijken in OostEuropa.. Voor de buitenwereld deed men het dan vaak voorkomen dat de lokale veiligheidsdienstt zelfstandig te werk ging, maar in feite was dat niet zo. Dat gold bijvoorbeeldd voor de geruchtmakende politieke processen in Tsjechoslowakije in het
beginn van de jaren '50, waarover later meer.
Eenn typerend voorbeeld van de zwijgzaamheid van memoiresschrijvers als
Kirpitsjenkoo betreft een project dat bekend staat onder de Russischtalige afkorting
SOOeD,, die staat voor Sistema Obedinjonnogo Oetsjota Dannych o Protivnike
('Systeemm van Gezamenlijke Registratie van Gegevens over de Tegenstander'). Na
hett einde van het communisme in Oost-Europa werd vooral uit Oost-Duitse archievenn het een en ander bekend over een elektronische databank die de KGB vanaf het
eindd van de jaren '70 had opgezet samen met de andere Oost-Europese diensten, met
uitzonderingg van de Roemeense. Mongolië en Cuba namen ook aan het project deel
enn Vietnam sloot zich in 1984 aan. SOOeD kwam in 1981 in bedrijf en was bij de
KGBB in Moskou ondergebracht. Over diverse categorieën personen waaronder
buitenlandsee inlichtingenofficieren en staatsgevaarlijke individuen, werden door de
deelnemendee diensten gegevens in SOOeD ingevoerd.9 Hoge KGB-officieren als
Kirpitsjenko,, Sjebarsjin en Krjoetsjkov moeten van het bestaan van SOOeD geweten
hebben,, maar schrijven er geen woord over. Dat gold ook voor een hoge Oost-Duitse
inlichtingenofficierr als Markus Wolf. De enige KGB-officier die vóór het einde van
dee USSR in een publicatie gewag heeft gemaakt van SOOeD is de overloper Oleg
Gordievskyy geweest. Hij deed dat in zijn in 1990 verschenen standaardwerk over de
buitenlandsee operaties van de KGB dat hij samen met Christopher Andrew schreef.
Daarinn werd SOOeD summier aangeduid.10 De meest uitvoerige publicatie over
SOOeDD is in 1996 verschenen bij de Abteilung Bildung und Forschung van de
zogehetenn Gauck Behörde in Berlijn.11 In een overigens weinig informatief boek dat
tweee voormalige officieren van de Oost-Duitse inlichtingendienst, de Hauptverwaltungg Aufklarung (HVA), Peter Richter en Klaus Rosier, in 1992 over hun dienst
schreven,, komt een korte passage voor waarin de praktische werkwijze van SOOeD
aann de orde komt. Zij beschrijven daarin het geval van een niet nader genoemde Nederlanderr die, waarschijnlijk in de jaren '80, met de veerboot uit Denemarken in de
DDRR aankwam en beweerde geheim NAVO-materiaal in de aanbieding te hebben.
Hijj had daar naar eigen zeggen de hand op weten te leggen toen hij bij het hoofdkwartierr van AFCENT in Brunssum bij Maastricht had gewerkt. Een gesprek met
tweee ter zake kundige HVA-officieren wees al snel uit dat hij niet op de hoogte was
vann allerlei elementaire informatie over de indeling van het gebouw in Brunssum.
Dee man werd daarom niet serieus genomen en over de grens gezet. Zijn persoonlijke
gegevenss werden in de SOOeD-computer ingevoerd. Toen de man ongeveer twee
wekenn later met hetzelfde verhaal bij de Poolse inlichtingendienst in Gdansk
verscheen,, wisten de Polen dankzij SOOeD onmiddellijk waar ze aan toe waren.
Niett alleen inlichtingenofficieren in Rusland na 1991 schrijven weinig over
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dee relaties van de KGB met de Oost-Europese diensten, ook de meeste KGBoverloperss die naar het Westen zijn gegaan hebben over dit onderwerp niet veel te
zeggen.. De reden daarvan is meestal dat ze tijdens hun carrière weinig met OostEuropaa te maken hadden. Een van de uitzonderingen is Aleksei Myagkov, die als
officierr van het Derde Hoofddirectoraat van de KGB (militaire contra-inlichtingen)
inn de jaren '70 in de DDR was gestationeerd. Uit hoofde van zijn werk kwam hij
regelmatigg in contact met het Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit. Een
groepp personen die doorgaans wel ingaat op het thema zijn overlopers van OostEuropesee diensten. Diegenen onder hen die memoires hebben gepubliceerd ten tijde
vann de Koude Oorlog, kunnen er gezien de grote invloed van de KGB, ook in de
periodee na Stalins dood, moeilijk omheen. Naar die memoires zal in dit hoofdstuk
duss menigmaal verwezen worden. Daarnaast zijn er ook slachtoffers van repressie in
Oost-Europaa die in hun memoires hebben geschreven over hun ervaringen, bijvoorbeeldd ten tijde van de zuiveringen in het begin van de jaren '50. In een aantal
gevallenn berichten zij uit eigen ervaring over de rol van officieren van de Sovjet
geheimee dienst, al is de informatie die zij bieden doorgaans zeer summier. Te
denkenn valt aan personen als Artur London en Eugen Löbl, die begin jaren '50 in
Tsjechoslowakijee het slachtoffer werden van de zuiveringen. Na het einde van het
communismee is er een aantal publicaties over de KGB verschenen waarin archiefmateriaall uit Oost-Europa en de Sovjet Unie is verwerkt. Te denken valt aan
BattlegroundBattleground Berlin, geschreven door drie auteurs onder wie een voormalige KGBofflcier,, Sergej Kondrasjev. Ook is er na het einde van de DDR uit de archieven van
diee staat het een en ander naar buiten gekomen dat betrekking heeft op de relatie van
dee KGB met Oost-Europese diensten.
5.25.2 Oppervlakkig beeld in memoires van KGB'ers
Kirpitsjenkoo geeft in zijn memoires een summiere karakteristiek van de relatie van
dee KGB met de afzonderlijke Oost-Europese diensten. Hij beweert dat de meest
nauwee en veelzijdige contacten bestonden met de Oost-Duitse HVA, die jarenlang
onderr leiding heeft gestaan van de legendarische Markus Wolf. Dat de HVA zeer
nauwee banden met de KGB onderhield, werd vóór de val van het Oost-Europese
communismee al door westerse auteurs verondersteld.13 Ook Viktor Groesjko was vol
loff over de HVA van Markus Wolf en het soort informatie dat die dienst de KGB
leverde,, zonder overigens in details te treden.14 Kirpitsjenko zei over de relaties met
dee andere Oost-Europese diensten dat naast die met de HVA de betrekkingen van de
KGBB met de Bulgaarse collega's het meest intensief waren. Daarna kwamen
Tsjechoslowakije,, Hongarije en Polen, in volgorde van afnemende intensiteit.
Permanentee contacten met de Joegoslavische en Roemeense diensten waren er niet,
inn tegenstelling tot wat er volgens hem in het Westen over beweerd werd.15 Wat
Roemeniëë aangaat schreef ook Nikolaj Leonov dat daar in tegenstelling tot andere
Oost-Europesee landen geen officiële KGB-vertegenwoordiging was.16 De in 1968
naarr het Westen overgelopen Tsjechoslowaakse inlichtingenofficier Ladislav
Bittmann heeft ongeveer hetzelfde gezegd over de relatie van de Roemeense inlichtingendienstt met de andere Oost-Europese diensten, inclusief de KGB. De contacten
warenn volgens Bittman vanaf het begin van de jaren '60 puur formeel van aard en
weinigg productief.17 Vadim Oedilov, een KGB-officier die in de jaren '60 in de
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Bulgaarsee hoofdstad Sofia was gestationeerd en daar nauw samenwerkte met de
plaatselijkee staatsveiligheidsdienst, schrijft dat daar toen de verdenking bestond dat
dee Roemenen de KGB-verbinding vanuit de Bulgaarse hoofdstad met Moskou
afluisterden.188 Dit was kennelijk wederzijds want de in 1979 overgelopen Roemeensee inlichtingenofficier Ion Mihai Pacepa beweert in zijn memoires dat de codes van
zijnn land in de jaren '60 en '70 door de KGB waren gebroken waardoor Roemeense
berichtenn standaard door Moskou werden meegelezen.19 Afgaande op de memoires
vann Pacepa waren de relaties van de Roemeense dienst DIE met de KGB inderdaad
niett bijzonder goed. Zo was de DIE en ook het echtpaar Ceausescu zeer bedacht op
mogelijkee rekrutering door de KGB van hooggeplaatste Roemenen.
Dee meest hartelijke betrekkingen onderhield de KGB volgens Groesjko met
dee Bulgaarse dienst, al was de kwaliteit van de informatie die zij de KGB leverde
minderr dan die van de HVA.21 Ook volgens Oleg Kaloegin onderhield de KGB met
dee Bulgaarse dienst de meest intensieve betrekkingen, intensiever nog dan met de
HVA,, maar hij zag de relatie toch in een wat ander licht dan bijvoorbeeld Groesjko.
Schrijvendd over de jaren '70 zegt Kaloegin:
Thee Bulgarian Interior Ministry [waarbij de inlichtingen- en veiligheidsdienstt was ondergebracht] was little more than a branch of the KGB. Our stationn chief in Sofia for many years, General Ivan Savchenko, virtually ran
Bulgaria'ss secret services; no general in Bulgarian Intelligence or in the Interiorr Ministry dared do any thing of consequence without first picking up the
telephonee and checking with Savchenko.
Dee voormalige inlichtingenofficier Vladimir Kostov, die 1968-1977 bij de Bulgaarse
dienstt DS werkte en vervolgens naar het Westen overliep, geeft in zijn memoires
eenn soortgelijke karakterisering van de relatie van zijn dienst met de KGB. Hij kreeg
vann zijn superieur te horen dat de DS sinds zijn oprichting functioneerde op basis
vann decreten en instructies die aan de KGB waren ontleend. Onder de leidende
functionarissenn van de DS waren volgens hem een aantal KGB-ofïicieren van
Bulgaarsee afkomst, die datgene wat zij in de Sovjet Unie hadden geleerd, in Bulgarijee in praktijk brachten. KGB-adviseurs speelden volgens Kostov bij de DS een
belangrijkee rol:
Inn periods of tension or serious incident, reinforcements arrived immediately
fromfrom Moscow and from the Soviet Embassy in Sofia. These counsellors kept
aa close watch on the activities of the DS at every level of decision. Soviet
counsellorss were at the elbow of every department head. Consequently the
KGBB knew in detail every file dealt with by the DS. As an organisation the
KGBB has priority and this is true for its counsellors also. If, for example, a
counsellorr considers that an item of information is sufficiently valuable and
thatt it would be better dealt with by the KGB services, he has the right to
takee it out of the hands of the DS and reserve it for the exclusive attention of
thee KGB. The same applies to an operation in course of execution. The Soviett counsellor can remove it from the DS and refer it to the KGB.
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Kostovv kreeg van een hoge DS-officier ook te horen dat instructies van KGBfunctionarissenn in binnen- en buitenland onverwijld dienden te worden opgevolgd.
Zijnn superieuren bij de DS dienden van die instructies onkundig te worden gelaten.
Datt zou de expliciete wens zijn van het Centraal Comité van de Bulgaarse Communistischee Partij.24
Kaloeginn doet in zijn memoires zoals eerder gezegd ook verslag van de bijeenkomstt in 1978 in Moskou waar de KGB-top besloot de Bulgaren assistentie te
verlenenn bij de geplande liquidatie van de in het Westen levende balling Georgi
Markov.. Die liquidatie werd later in het jaar in Londen met succes ten uitvoer
gebracht.. Groesjko schrijft met affectie over degene die in de jaren '70 en '80
langee tijd chef van de Bulgaarse inlichtingendienst is geweest, Stojan Savov. Dat
zouu iemand zijn geweest die zich strikt aan de wet hield en daarom grote moeite had
mett het doen en laten van de Bulgaarse leider Todor Zjivkov en diens entourage, die
zichh aan recht en wet niet veel gelegen lieten liggen. Het is op zijn minst merkwaardigg dat Groesjko helemaal niets zegt over de geruchtmakende Markov-affaire uit
1978,, waarmee Savov dan zeker grote moeite moet hebben gehad. Savov heeft
volgenss Groesjko in 1992 zelfmoord gepleegd, vooral uit teleurstelling over de
politiekee ontwikkelingen in de Sovjet Unie en Oost-Europa.
Kirpitsjenkoo is weinig concreet en zeer onvolledig over de relaties van de
KGBB met de andere diensten. Hij zegt bijvoorbeeld niets over wat er aan onderlinge
afsprakenn en regelingen bestond. De lezer moet het doen met hier en daar een interessantt maar niet bijster schokkend feitje. Zo laat hij bijvoorbeeld weten dat er begin
jarenn '70 in Cairo een vorm van samenwerking bestond met de vertegenwoordigingenn van de Oost-Duitse en Tsjechoslo waakse diensten aldaar. Kirpitsjenko was
namelijkk in 1970-1974 KGB-rezident in de Egyptische hoofdstad. Met zijn OostDuitsee en Tsjechoslowaakse collega's werd informatie uitgewisseld en de analyses
diee naar het thuisfront werden gestuurd werden met elkaar vergeleken. Ten tijde van
dee Oktoberoorlog in 1973 was er volgens Kirpitsjenko zelfs sprake van dagelijks
overleg.. Sjebarsjin was rond 1980 rezident in Teheran en deelde in die voor Iran
zeerr woelige periode naar zijn zeggen met de plaatselijke rezident van de HVA alle
gegevenss over de situatie in het land. Sjebarsjin liet zich ook zeer lovend uit over de
'punctualiteitt en behulpzaamheid' van de collega's van de HVA in het algemeen.28
Inn welke mate uitwisseling van informatie tussen de KGB-rezidentoera en OostEuropesee collega's in buitenlandse hoofdsteden regel was, is niet bekend.
Kirpitsjenkoo maakt gewag van de laatste grote bijeenkomst van OostEuropesee inlichtingendiensten in Oost-Berlijn in oktober 1988. Daarbij waren ook
delegatiess van Cuba, Mongolië en Vietnam aanwezig. Er heerste toen volgens hem
all een stemming van grote onzekerheid en zelfs van naderende ondergang ter
conferentie,, in verband met de ingrijpende politieke veranderingen die zich in OostEuropaa leken aan te kondigen. Een van de conferentiedeelnemers vroeg zich
vertwijfeldd af wat hij de volgende dag in zijn rede ter conferentie moest gaan zeggen
enn een ander moest constateren dat er in zijn land feitelijk al geen communistische
partijj meer bestond. Geen van de betrokkenen wordt door Kirpitsjenko met naam en
toenaamm genoemd.29 Sjebarsjin zwijgt in alle talen over die bijeenkomst, hoewel hij
toenn al een hoge functie had bij het Eerste Hoofddirectoraat en zijn benoeming tot
cheff ervan niet meer lang op zich zou laten wachten. Hij gaat wel summier in op het
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bezoekk dat hij in april 1989 aan Oost-Berlijn bracht waarbij hij overleg voerde met
dee toenmalige chef van de HVA Werner GroBmann. Onderwerp van gesprek was de
politiekee situatie van dat moment in de wereld en in Europa in het bijzonder. Meer
dann dat heeft Sjebarsjin in zijn memoires over het gespreksonderwerp niet te zeggen.
Eenn verslag van de gedachtewisseling werd neergelegd in een notitie voor het Centraall Comité van de CPSU en in een meer gedetailleerde vorm ook voor de KGB
zelf.300 Uit een in 1993 in Deutschland Archiv afgedrukt document van het OostDuitsee Ministerium flir Staatssicherheit (MfS) blijkt dat Sjebarsjin in het kader van
zijnn bezoek aan Oost-Berlijn in april 1989 ook een onderhoud met minister van
Staatsveiligheidd Erich Mielke heeft gehad. Het is een interessant document omdat
uitt de weergave van het gesprek duidelijk Mielkes bezorgdheid naar voren komt
overr de ontwikkelingen in enkele Oost-Europese buurstaten en in de USSR, waar in
zijnn visie aan de 'grondslagen van het socialisme' werd getornd. De toenmalige
cheff van de HVA, Werner GroBmann, die blijkbaar bij de ontmoeting aanwezig was,
beschrijftt in zijn memoires Sjebarsjins gemoedstoestand na het onderhoud met
Mielkee zelfs als 'ziemlich erregt und verSrgert.'32 Het is tekenend voor de selectieve
enn oppervlakkige berichtgeving van Sjebarsjin dat hij niet alleen van zijn ontmoetingg met Mielke geen gewag maakt, maar over de teneur van de gesprekken met hem
enn anderen in Oost-Berlijn niets zegt. Zijn memoires zijn gepubliceerd in 1993. De
DDRR en het MfS waren toen al verleden tijd en hij had zonder het risico operationelee geheimen prijs te geven over de inhoud van zijn gesprek met Mielke kunnen
schrijven. .
Naarr aanleiding van de ontmoeting met Werner GroBmann in Oost-Berlijn
steltt Sjebarsjin dat over en weer door de HVA en het Eerste Hoofddirectoraat niet
werdd ingegaan op concrete inlichtingenoperaties en zeker geen werkelijke namen
vann agenten aan elkaar werden genoemd. Hij noemt dat een 'ijzeren regel' in de
betrekkingenn tussen 'broederdiensten'.33 De twee eerder genoemde voormalige
officierenn van de HVA Peter Richter en Klaus Rosier hebben na de ondergang van
hunn dienst in 1990 een boek geschreven. Daarin beweren zij dat zelfs in de eerste
helftt van de jaren '50 de werkelijke identiteit van agenten van de Oost-Duitse dienst
niett aan Sovjet instanties werd doorgegeven. Dat is anders dan men zou verwachten.
Inn die periode waren het waarschijnlijk vooral de Sovjet adviseurs die bij de OostDuitsee inlichtingendienst de scepter zwaaiden. De dienst ging toen nog niet onder de
naamm Hauptverwaltung Aufklarung door het leven, maar als 'Institut für Wirtschaftswissenschaftlichee Forschung' (IWF).34 Als de veronderstelling dat de identiteitt van agenten niet aan Moskou werd doorgegeven ten aanzien van de OostDuitsee inlichtingendienst juist was, mag men aannemen dat die regel ook voor de
contactenn tussen de KGB en de andere Oost-Europese diensten gold. Het feit dat de
HVAA de dienst was die Sjebarsjin en de zijnen het meest na stond afgezien misschienn van de Bulgaren, is daarvoor een argument. Vladimir Krjoetsjkov schrijft
expliciett in zijn memoires dat er met 'onze naaste bondgenoten' nooit gegevens
'overr agentennetwerken werden uitgewisseld'. Hij noemt dat een 'onveranderlijke
wett van de conspiratie'. Krjoetsjkov beweert zelfs dat hij ooit een lijst met informatiee over agenten die een chef van een Oost-Europese inlichtingendienst hem wilde
overhandigen,, weigerde te accepteren.35 Om welke Oost-Europese inlichtingendienst
hett daarbij ging zegt hij niet. Ook Viktor Groesjko heeft in zijn memoires geschre195 5

venn dat de KGB en de andere Oost-Europese diensten elkaar hun bronnen niet
onthulden.. Als de inlichtingendienst van de DDR bijvoorbeeld informatie had
verkregenn die voor de andere diensten van het Warschaupact interessant was, dan
werdd die op zo'n manier doorgegeven dat de bron er niet uit kon worden afgeleid.36
Dee vroegere HVA-chef Markus Wolf bevestigt in zijn in 1997 verschenen memoires
datt zijn dienst en de KGB elkaar geen informatie toespeelden over de identiteit van
eigenn agenten. Hij schrijft daarover:
Derartigee Informationen sind jedoch das bestgehütete Geheimnis eines jeden
Dienstes.. Niemals würde man die Identitat einer Spitzenquelle preisgeben,
auchh keinem noch so eng verbündeten anderen Dienst. Das AuBerste ware
einee Andeutung, daB es in einem bestimmten Bereich eine 'gute Verbindung'
gibt.37 7
Vitalii Pavlov die in 1973-1984 hoofd van de KGB-vertegenwoordiging in Warschau
was,, benadrukt eveneens dat over en weer de identiteit van agenten en andere
bronnenn van informatie in de contacten van de KGB met de Poolse dienst niet
werdenn prijsgegeven. Deze regel werd volgens Pavlov ook vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomstenn tussen de KGB en de Poolse dienst die van tijd tot tijd
doorr beide zijden werden ondertekend. Ter illustratie van de noodzaak van deze
regell haalt Pavlov de bekende zaak van de Poolse inlichtingenofficier Michael
Goleniewskii aan, die op de hoogte was van de identiteit van een KGB-agent in
Groot-Brittannië,, toen hij eind jaren '50 naar het Westen overliep. Gegevens over de
identiteitt van die ene agent leidden uiteindelijk tot de ontmaskering van drie illegale
inlichtingenofficierenn in Engeland, nl. Gordon Lonsdale (Konon Molody) en het
echtpaarr Peter en Helen Kroger (Cohen). Alleen in uitzonderlijke gevallen, als er
eenn speciaal belang mee gediend was, kon op initiatief van de dienst die over de
agentt beschikte, zijn identiteit worden ontiiuld. Pavlov geeft daarvan ook enkele
voorbeeldenn die verderop aan de orde zullen komen.38
Niett alle Oost-Europese inlichtingenofficieren die memoires hebben geschrevenn zijn het met het voorgaande eens. De voormalige Tsjechoslowaakse inlichtingenofficierr Ladislav Bittman beweert bijvoorbeeld dat de KGB ook in de jaren '60
nogg op de hoogte was met de werkelijke identiteit van agenten van de Tsjechoslowaaksee inlichtingendienst. Zoals verderop nog zal worden besproken schetst
Bittmann een beeld van de relatie tussen de twee diensten waarbij de KGB in de jaren
'500 en '60 de gang van zaken bij de Tsjechoslowaakse dienst tot in de kleinste detailss bepaalde. Bittmans voormalige collega Josef Frolik, die in 1969 naar het
Westenn vluchtte, heeft in zijn memoires zelfs beweerd dat de KGB na de invasie van
augustuss 1968 vele topagenten van de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst zonder
meerr heeft overgenomen. De KGB runde die agenten in het vervolg zelf en de
informatiee die zij leverden kwam rechtstreeks en uitsluitend bij de KGB terecht.40
Bevestigingg van Frolfks bewering is niet te vinden maar gezien het feit dat Tsjechoslowakijee zeker in de eerste jaren na 1968 voor de Sovjet Unie als zeer onbetrouwbaarr gold, is het niet uit te sluiten dat zoiets is gebeurd. Krjoetsjkov zou misschienn zeggen dat in dit geval sprake was van een uitzondering op de regel, die
voortvloeidee uit de politieke ontwikkelingen in Tsjechoslowakije in en na 1968. Het
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iss ook mogelijk dat er grote verschillen waren in de aard van de relaties die de KGB
mett de diverse Oost-Europese communistische regimes onderhield.
Definitieff uitsluitsel over de mate waarin de KGB op de hoogte was van de
identiteitt van agenten van Oost-Europese diensten is niet te geven. Een zekere afstandd tot de KGB schijnt er echter wel te zijn bewaard. Sjebarsjin schrijft bijvoorbeeldd dat slechts zeer zelden gezamenlijke operaties werden ondernomen om een
buitenlandss object met agenten of technische middelen te penetreren: 'Dergelijke
operatiess waren uitzondering en geen regel' 41 Waarschijnlijk doelt Sjebarsjin hierbij
opp het feit dat gezamenlijke operaties in het Westen uitzonderingen waren. In OostEuropaa lag dat volgens sommige bronnen juist weer anders. De voormalige KGBofficierr Vitali Pavlov geeft diverse voorbeelden van operaties die door hem als chef
vann de KGB-Vertegenwoordiging in Warschau in de jaren '70 samen met Poolse
collega'ss op Pools grondgebied werden uitgevoerd. Die waren gericht tegen
objectenn van westerse landen.
Bijj de activiteiten van de KGB in Oost-Europa in de naoorlogse periode kan
menn vier thema's onderscheiden die met elkaar samenhangen en in diverse memoiress aan de orde komen. Het eerste thema is de rol van de NKVD/MGB bij de
opbouww van de 'veiligheidsorganen' in de landen waar na de Tweede Wereldoorlog
hethet communisme werd gevestigd. Op die manier werd ook de overheersende positie
vann de USSR in die landen bevestigd. Het tweede, daarmee verwante thema is de rol
vann de Sovjet geheime dienst rond 1950 bij de terreur in Oost-Europa. Daarbij gaat
hethet vooral om de terreur die als uitvloeisel van de breuk met Tito binnen de OostEuropesee communistische partijen heeft gewoed. Die leidde in een aantal gevallen
tott spectaculaire showprocessen, waarbij de NKVD/MGB achter de schermen een
belangrijkee rol speelde. Als derde thema zou men kunnen noemen de agenten en
informantenn die door de Sovjet veiligheidsdienst in de desbetreffende periode in leidendee kringen in Oost-Europa werden gerekruteerd. Veel over het aantal en de rol
vann deze agenten en informanten is onduidelijk, maar men mag aannemen dat zij een
belangrijkee rol in de vestiging en continuering van de Sovjet hegemonie in OostEuropaa hebben gespeeld. Het vierde thema dat kan worden onderscheiden is de
werkrelatiee van Oost-Europese diensten met de KGB en zijn voorgangers. Die
kwamm in de praktijk vooral neer op uitwisseling van informatie over kwesties van
wederzijdss belang, maar er vielen ook opleidingsfaciliteiten onder die de KGB in de
USSRR verleende aan Oost-Europese inlichtingenofficieren. Deze vier thema's zijn
somss niet scherp van elkaar te scheiden. Zo waren Sovjet adviseurs na de oorlog
nauww betrokken bij de terreur in de Oost-Europese staten, terwijl zij tegelijkertijd
eenn rol speelden bij de opbouw van de nieuwe inlichtingen- en veiligheidsdiensten
inn de regio. Deze thema's komen in het hierna volgende aan de orde. Het opvallende
daarbijj is dat Oost-Europese inlichtingenofficieren en overlopers voorzover zij
memoiress op schrift hebben gesteld, soms uitvoerig op deze materie ingaan.
KGB'ers,, althans zij die in Rusland gebleven zijn, doen er vrijwel volledig het
zwijgenn toe.
5.35.3 Sovjet adviseurs in de eerste jaren na de oorlog
Overr de rol van de Sovjet veiligheidsdienst bij de oprichting van Oost-Europese
dienstenn na de Tweede Wereldoorlog is door officiële bronnen in het communis197 7

tischee Oost-Europa en de USSR altijd gezwegen. Dat geldt ook voor de rol van de
NKGB/MGBB en de Sovjet 'adviseurs' bij de in 1944-1953 ontketende terreur in de
regio.. Memoires en andere bronnen doen er ook grotendeels het zwijgen toe. Vitali
Pavlovv heeft bijvoorbeeld in een van zijn boeken enkele korte opmerkingen gewijd
aann de rol van Sovjet adviseurs bij de repressie in Oost-Europa tot 1953, maar die
mogenn eigenlijk geen naam hebben. De Sovjet adviseurs gingen volgens hem te
werkk volgens de 'methoden van willekeur en dwang' die het regime van Stalin
kenmerkten.. De 'ontmaskering van de persoonlijkheidscultus van Stalin' tijdens het
20ee partijcongres zou er echter toe hebben geleid dat het instituut van adviseurs werd
beëindigd.. In plaats daarvan werd de samenwerking van de KGB met de OostEuropesee diensten gebaseerd op 'principes van gelijkberechtiging, strenge inachtnemingg van soevereiniteit en niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden.'42
Opp dit laatste valt wel het een en ander af te dingen, zoals verderop nog zal blijken.
Hett overgelopen echtpaar Petrov beschreef in zijn memoires uit 1956 de rol van de
Sovjett adviseurs in Oost-Europa in algemene termen als volgt:
Todayy Moscow maintains its hold over the satellite states of the 'People's
Democracies'' by means of Soviet 'Counsellors' attached to all the important
Ministriess of these countries, but superior to all the others is the Counsellor
onn Security matters. He is always a high-ranking M.V.D. officer. The Securityy Chiefs of the satellite countries always act on the advice of this Soviet
counsellor;; most of them have been through M.V.D. schools themselves.43
Typerendd voor het schimmige karakter van dergelijke personen is wat Michael
Checinskii in 1984 schreef over de rol van de MGB-officier van joodse komaf
Semjonn Davidov bij de opbouw van de Poolse inlichtingen- en veiligheidsdiensten
inn de tweede helft van de jaren '40. Checinski was zelf in Polen bij de militaire contra-inlichtingendienstt werkzaam in 1947-1967. Hij schrijft over Davidov:
Officiallyy Davidov held the relatively modest post of head of Soviet advisors
inn Poland; but without his agreement no serious operational decisions on any
questionss pertaining to political and police terror or provocation were ever
taken,, although in official Polish publications his name has been mentioned
onlyy once.44
Onduidelijkk was hoe lang Davidov precies in Polen actief was geweest. Pas in de
jarenn '90 zou bekend worden dat hij zijn functie van chef van de adviseurs van de
Sovjett geheime dienst in Polen in de jaren 1946-1950 had uitgeoefend.45 Het is
aannemelijk,, zoals Checinski beweert, dat de wil van Davidov wet was voor de
diversee Poolse veiligheidsdiensten en ook voor het Politbureau van de Poolse partij,
althanss voorzover het om zaken ging die de staatsveiligheid betroffen.46 De antijoodsee zuiveringen binnen het Sovjet veiligheidsapparaat enkele jaren later maakten
datt Davidov in nevelen opging.4 Davidov is slechts één van de vele obscure, maar
belangrijkee officieren van de Sovjet staatsveiligheid die in die beginperiode onder
Stalinn hun bloedig spoor door Oost-Europa hebben getrokken. Vaak is van hen weinigg meer dan een naam bekend. Men moet ook rekening houden met de mogelijk198 8

heidd dat dergelijke personen niet altijd onder hun echte naam actief zijn geweest.
Milovann Djilas noemt in zijn memoires het geval van een MGB-officier die hij in
Joegoslaviëë kort na de oorlog had leren kennen. In 1948 kwam hij de betreffende
persoonn in een andere functie en met een andere naam in Boedapest tegen.48
Eenn andere obscure maar niet onbelangrijke figuur is Fjodor Belkin. Hij was
inn de tweede helft van de jaren '40 de chef van de Zuid-Oost-Europese sectie van de
Sovjett veiligheidsdienst en had zijn zetel in Baden bei Wien. Belkin speelde achter
dee schermen onder andere een belangrijke rol bij het proces tegen Rajk en de zijnen
inn Hongarije. In het boek van Georg Hermann Hodos over de stalinistische zuiveringenn in Oost-Europa rond 1950 komt hij dan ook een aantal keren voor. Ook komt
menn Belkin een enkele keer tegen in de memoires van zijn slachtoffers, die soms
tientallenn jaren later in het Westen zijn gepubliceerd. Een van degenen die meerdere
kerenn met Belkin te maken had, was de Hongaar Béla Szasz. Hij werd in 1949 in
Budapestt gearresteerd in het kader van de zaak tegen Laszló Rajk. Op zeker moment
werdd hij verhoord door Belkin en een medewerker van de Hongaarse geheime dienst
AVH.. Szasz weigerde hardnekkig met ja te antwoorden op vragen die tot doel
haddenn belastend materiaal tegen Rajk te verzamelen. Voordat hij naar zijn cel werd
teruggebrachtt werd hij eerst nog door Belkin in het Russisch toegeschreeuwd en
vervloekt.. Wat Szasz vervolgens in zijn oorspronkelijk in 1986 verschenen memoiress over Belkin zegt is typerend voor het schimmige karakter van deze toch niet
onbelangrijkee persoon uit de geschiedenis van de Sovjet staatsveiligheid:
Jahree spüter habe ich in den Archiven verschiedener auslandischer Zeitungen
nachh seinem Namen gesucht, habe aber nichts über ihn gefunden. In Ungara
hiefii es gerüchteweise, er sei nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 [in de
DDR]] in Ungnade gefallen und verschwunden. Spater erwahnte die sowjetischetische Presse ihn als einen Komplizen Berijas und Abakumows. Es hieB,
Belkinn sei zusammen mit Abakumow hingerichtet worden.5
Figurenn als Davidov en Belkin zijn er zoals gezegd meer geweest. Bijvoorbeeld Ivan
Serov,, van wie bekend was dat hij vanaf het midden van de jaren '40 een belangrijke
roll heeft gespeeld bij de activiteiten van de Sovjet staatsveiligheid in Polen en de
Sovjett bezettingszone in Duitsland, de latere DDR. Serov zou in 1954 de eerste
voorzitterr worden van de KGB. In 1958-1963 was hij nog enige jaren voorzitter van
dee militaire inlichtingendienst van de USSR, de GROe. Daarna verdween hij uit het
openbaree leven en werd hij ook in publicaties in de Sovjet Unie nooit meer genoemd.. Van Serovs activiteiten in Polen en de latere DDR was tot voor kort heel
weinigg bekend. In het midden van de jaren '90 bevatte een Russisch blad een
summierr bericht over een hoge Poolse onderscheiding, het Gouden Kruis van de
ordee Virtute Militari, dat Serov op het eind van de jaren '40 was verleend. In 1995
wass die onderscheiding hem door de met-communistische regering in Polen alsnog
ontnomen.. Uit het bericht werd niet duidelijk of Serov inmiddels was overleden.
Pass in 1997 verscheen er een biografische schets van Serov van de hand van de
Russischee historicus Nikita Petrov. Daaruit bleek onder andere dat Serov een
belangrijkee rol had gespeeld bij de sovjetisering van diverse gebieden, die in 193919411 als uitvloeisel van het Molotov-Ribbentroppact waren geannexeerd. Hij was
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volgenss Petrov ook nauw betrokken geweest bij de beruchte Katyn-affaire. Serov
bleekk in juli 1990 te zijn overleden.52
Eenn van degenen die de invloed van Serov in het naoorlogse Polen achter de
schermenn meende te bespeuren was de Poolse nationalistische politicus Stanislaw
Mikotajczyk.. Hij maakte na 1944 korte tijd deel uit van een coalitieregering waarin
communistenn domineerden. Hij schreef in zijn memoires hoe de communistische
leiderss van die regering elke donderdag een gesprek hadden met een anonieme Sovjett kolonel om instructies te ontvangen waarover Mikolajczyk zelf niets wist. Hij
meendee dat het hier om Serov ging, maar volledig zeker daarover was hij niet.
Serovv is volgens Petrov inderdaad vanaf 1944 een paar jaar in Polen en de Sovjet
bezettingszonee in Oost-Duitsland actief geweest. Begin maart 1945 werd hij
benoemdd tot 'hoofdadviseur' van de NK.VD bij het Poolse ministerie van Openbare
Veiligheid.. Hij werd vanaf februari 1947 in Moskou gestationeerd waar hij plaatsvervangendd minister van Binnenlandse Zaken was. Hij zou daar in ieder geval tot
aann Stalins dood blijven.54 Pas na het einde van de Sovjet Unie werd bekend dat
Serovv zijn functie als NKVD-adviseur in Polen gedurende slechts een maand heeft
uitgeoefend.. Het feit dat er tot voor kort weinig concreets over hem bekend was, is
typerend.. Ten tijde van de destalinisatie onder Chroesjtsjov is er in de USSR wel het
eenn en ander over de terreur van Stalins geheime politie in de jaren 1934-1953 naar
buitenn gekomen. Dat had echter vrijwel uitsluitend betrekking op de activiteiten van
dee NKVD en zijn opvolgers in de Sovjet Unie zelf. Over het optreden in OostEuropaa in 1944-1953 werd consequent gezwegen.
Somss hebben overlopers een tipje van de sluier opgelicht ten aanzien van de
roll van Sovjet adviseurs achter de schermen. Een voorbeeld is de officier van het
Poolsee ministerie van Openbare Veiligheid Jozef Swiatlo, die in december 1953
tijdenss een bezoek aan Oost-Berlijn de wijk nam naar het Westen. Na zijn vlucht
werktee hij mee aan een aantal uitzendingen van Radio Free Europe en maakte hij de
luisteraarss deelgenoot van zijn ervaringen binnen het Poolse veiligheidsapparaat. De
tekstt van die uitzendingen is in het midden van de jaren '50 in brochurevorm
gepubliceerd.. Swiatlo schetst dat veiligheidsapparaat als een sector die volledig door
Sovjett adviseurs werd gedomineerd en bovendien vergeven was van agenten van de
NKVD/MGB.. Volgens Swiatlo wemelde het rond 1950 van de Sovjet adviseurs op
vrijwell alle strategische posities binnen het Poolse veiligheidsapparaat, onder andere
binnenn de afdeling die verantwoordelijk was voor de persoonlijke veiligheid van de
leiders.. Dat was de beruchte Tiende Afdeling van het ministerie van Openbare
Veiligheid,, waar Swiatlo zelf in de jaren voor zijn vlucht plaatsvervangend chef
was.. De meeste Poolse leiders hadden volgens Swiatlo Sovjet officieren als persoonlijkee lijfwachten. In het geval van minister van Openbare Veiligheid Stanislaw
Radkiewiczz en minister van Defensie Konstantin Rokossowski waren dat er volgens
Swiatloo achttien. Radkiewicz had een 'adviseur' naast zich, de Sovjet generaal
Lalin,, die in de praktijk de lakens uitdeelde bij het ministerie van Openbare Veiligheid.566 Hoever de Sovjet geheime dienst in zijn toezicht ging blijkt ook uit Swiatlo's
beweringg dat er in diezelfde periode in Warschau een speciaal laboratorium was, bemandd door Sovjet personeel, dat alle levensmiddelen controleerde die bij de Poolse
leiderss op tafel verschenen.5 Onaannemelijk is dat niet.
Sovjett adviseurs als Davidov, Belkin, Serov en vele anderen hebben bij de
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doorr Stalin na 1945 in Oost-Europa ontketende terreur een belangrijke rol gespeeld.
Datt blijkt uit het werk van de eerder genoemde Hongaarse auteur Hodos, maar ook
uitt andere bronnen. Uit Hodos' werk komt duidelijk naar voren dat de organisatie
vann de binnen de communistische partijen ontketende terreur in belangrijke mate
vanuitvanuit Moskou geschiedde, met Sovjet adviseurs als instrument. Hodos beschrijft de
roll van de MVD bij het proces tegen Ldszló Rajk c.s. als volgt:
Diee MWD legte nicht nur die Grundrisse des Sauberungskonzeptes in
Ungarnn fest, sie kontrollierte den gesamten Ablauf des Prozesses: Die
'Berater** befahlen den AVH-Offizieren [AVH: Hongaarse veiligheidsdienst],
wenn sie zu foltern, welche Gestandnisse sie zu erpressen hatten; sie verhörten
mitt Hilfe von Dolmetschem die prominenten Haftlinge, verordneten den
Tenor,, die Anderungen, Zusatze und Streichungen in den fur sie laufend
übersetztenn Vernehmungsprotokollen; sie verfaBten die Anklageschrift,
probtenn mit den Hauptangeklagten und den 'Zeugen' deren Rolle im
Schauprozefi,, dirigierten und überwachten die Inszenierung der öffentlichen
Verhandlung;; sie bestimmten, wer zum Tode und wer zu langen
Kerkerstrafenn verurteilt werden sollte. Von Anfang bis zu Ende war die
MWDD die Meister - und waren die AVH, Rakosi und Genossen nur
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Lehrlingee und Gehilfen.
Ookk het beruchte proces tegen Rudolf Slansky in Tsjechoslowakije dat in 1952
onderr meer resulteerde in elf doodvonnissen, waaronder voor de hoofdbeklaagde
zelf,, werd achter de schermen grotendeels gedirigeerd door Sovjet adviseurs die
daartoee regelmatig instructies uit Moskou ontvingen.59 In laatste instantie was het
Stalinn die achter de schermen aan de touwtjes trok. Hij was het die in november
19511 Klement Gottwald liet weten dat het de hoogste tijd was dat Slansky nu eindelijkk eens werd gearresteerd, omdat het gevaar zou bestaan dat hij anders naar het
Westenn zou vluchten. Stalin liet de boodschap overbrengen door zijn trouwe lakei A.
Mikojan,, die daartoe een bezoek aan Praag bracht Vrijwel onmiddellijk daarna werd
Slanskyy gearresteerd.60 De rol van de Sovjet adviseurs komt ook ter sprake in de
memoiress van direct betrokkenen die het proces hebben overleefd. Een van hen was
Arturr London, een van Slansky's medebeklaagden. Hij kwam er in 1952 van af met
eenn levenslange gevangenisstraf en werd in 1956 vrijgelaten. In zijn memoires
verteltt hij dat de rol van de Sovjet adviseurs bij het proces tegen Slansky c.s. doorslaggevendd was. London haalt een medewerker van de Tsjechoslowaakse veiligheidsdienstt aan, die dat ook tegenover hem na zijn vrijlating in 1956 zou bevestigen.
Zoo kregen de Sovjet adviseurs volgens deze zegsman van elke schriftelijke weergave
vann een verhoor van de beklaagden een doorslag. De tekst van de verhoren werd ook
inn het Russisch vertaald.61 Een andere beklaagde die samen met Slansky terechtstondd was Eugen Löbl. Ook hij werd in 1952 tot levenslang veroordeeld, maar in
19600 vrijgelaten. In zijn in het Westen gepubliceerde memoires maakt ook Löbl
gewagg van de doorslaggevende rol van Sovjet adviseurs bij de voorbereiding van het
proces.. Op zeker moment werd hij door de KGB-generaal N.T. Lichatsjov en een
collegaa verhoord. Lichatsjov stak daarbij een felle antisemitische tirade af.62 Als er
doorr de Tsjechische officieren die Löbl meestal verhoorden over de Sovjet adviseurs
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werdd gesproken, werden zij respectvol als 'leraren' aangeduid. Er waren per OostEuropeess land blijkbaar belangrijke onderlinge verschillen in de rol van de
MGB/MVDD bij de terreur. Zo schrijft Hodos dat in Roemenië de nationale communistischee leiders veel meer deel hadden aan de regie en concrete uitwerking van de
terreur.. In vergelijking daarmee trad de MGB/MVD in de DDR naar zijn zeggen bij
hett verhoren van gevangenen en de organisatie van politieke processen rond het
beginn van de jaren '50 weer meer op de voorgrond. Dat laatste had misschien te
makenn met het feit dat de in 1949 opgerichte DDR de eerste jaren na de oorlog ook
inn formele zin bezet gebied was. Zbigniew Brzezinski beschouwde in zijn bekende
studiee The Soviet Bloc het sturen van adviseurs naast het penetreren van OostEuropaa door middel van agenten als enkele van de informele controlemechanismen,
waarmeee in de jaren 1947-1953 de Sovjet heerschappij over de bezette Oost-Europesee landen werd geëffectueerd.65
Voorall in Polen werden grote aantallen Sovjet adviseurs op andere terreinen
dann de staatsveiligheid geplaatst. Bekend is dat vanaf de vestiging van het communistischee regime in Polen in 1944 tal van Sovjet officieren op sleutelposities
terechtkwamen.. In 1947 zou ongeveer de helft van de bevelvoerende en stafofficierenn in het Poolse leger in het vooroorlogse Poolse leger hebben gediend, een
derdee bestond uit Sovjet officieren in Pools uniform. Voor Sovjet officieren die
representatievee functies bekleedden was het wel een vereiste dat zij de Poolse taal
machtigg waren. Nog in oktober 1956 waren van alle generaals in Polen 15 Sovjet
Russen,, 8 Sovjet Polen, 5 Sovjet Oekraïeners, 5 Sovjet Witrussen, 1 Sovjet Tataar en
slechtss 32 Polen.67 Dat betekent dus dat de Sovjet burgers onder de generaals in
Polenn zelfs drie jaar na Stalins dood nog in de meerderheid waren. In 1956, na
politiekee onrust in Polen en op een moment dat de opstand Hongarije nog niet door
Sovjett tanks was neergeslagen, gaven de Sovjet regering en de CPSU een verklaring
uit.. Daarin werd gesteld dat de relaties tussen socialistische landen gebaseerd waren
opp volledige gelijkheid, respect voor territoriale integriteit, onafhankelijkheid en
nii et-inmenging in eikaars binnenlandse aangelegenheden. In dat verband kwamen
ookk de Sovjet adviseurs in Oost-Europa ter sprake van wie de aanwezigheid
ongetwijfeldd her en der tot irritaties had geleid. Er werd gesproken over de noodzaak
dee inzet van Sovjet experts in Oost-Europa te herzien. Deze verklaring, gedateerd 30
oktoberr 1956, werd een dag later in de Pravda gepubliceerd. Tekenend was dat de
Sovjett overheid het daarin zo voorstelde dat de uitzending van adviseurs in de voorgaandee periode op verzoek van de Oost-Europese regeringen had plaatsgevonden.
OokOok werd gezegd dat het vooral de Sovjet regering was geweest die de kwestie van
hethet terugroepen van de adviseurs aan de orde had gesteld, terwijl het tegendeel waarschijnlijkerr lijkt. Opvallend was ook dat de adviseurs van de MGB/MVD/KGB in de
verklaringg niet expliciet als afzonderlijke categorie werden genoemd. De verklaring
zeii weinig over de concrete invloed van de Sovjet adviseurs, maar suggereerde dat
hett om een betrekkelijk onschuldige activiteit ging. Een deel van de verklaring
luiddee als volgt:
Hett is bekend dat in de eerste periode van de formatie van het nieuwe sociale
systeemm de Sovjet Unie op verzoek van de regeringen van de volksdemocratieënn een bepaald aantal van haar specialisten naar die landen heeft gestuurd:
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ingenieurs,, agronomen, wetenschapsmensen en militaire adviseurs. In de afgelopenn periode heeft de Sovjet regering meer dan eens aan de socialistische
statenn de kwestie voorgelegd van de terugroeping van haar adviseurs.
Inn verband met het feit dat in de huidige tijd in de landen van de
volksdemocratiee eigen gekwalificeerde nationale kaders zijn ontstaan op alle
terreinenn van de economische en militaire opbouw, acht de Sovjet regering
hett urgent samen met de andere socialistische staten de kwestie van de doelmatigheidd van de aanwezigheid van adviseurs van de USSR in die landen te
bezien. .
Inn de periode volgend op deze verklaring werden blijkbaar de meeste Sovjet
adviseurss uit Oost-Europa teruggetrokken.69 1956 was ook het jaar waarin de Poolse
ministerr van Defensie, maarschalk van de Sovjet Unie Konstantin Rokossowski, zijn
postt opgaf en terugkeerde naar de USSR om daar zijn loopbaan te vervolgen. In zijn
kielzogg vertrokken vele andere Sovjet adviseurs uit Polen. Dat betekende uiteraard
niett dat de Sovjet leiders hun pogingen opgaven de binnenlandse situatie in de OostEuropesee broederstaten naar hun hand te zetten. Er kwamen samenwerkingsovereenkomstenn tot stand, waarover in memoires van Sovjet inlichtingenofficieren volledig
wordtt gezwegen. Voor Polen gold voorts volgens Checinski dat het netwerk van
KGB-agentenn alleen maar belangrijker werd, nu de adviseurs waren vertrokken.
5.45.4 Agenten in soorten
Dee mate waarin de verschillende Oost-Europese staten na de Tweede Wereldoorlog
doorr een netwerk van KGB-agenten waren gepenetreerd laat zich uiteraard niet
exactt vaststellen. Er is op dit punt door de Sovjet overheid nooit opening van zaken
gegeven.. Het is op een enkele uitzondering na ook in westerse democratieën
ongebruikelijkk dat diensten gegevens omtrent de aantallen agenten of informanten
waaroverr zij beschikken prijsgeven. De identiteit van de eigen agenten vrijwillig
prijsgevenn gaat nog een stap verder en is iets wat vrijwel nooit gebeurt. Opvallend is
datt in Rusland woonachtige ex-officieren van de KGB, die uit hoofde van hun
functiee hebben geweten hoe het er in Oost-Europa aan toe ging, het onderwerp van
KGB-penetratiee volledig negeren en zelfs niet eens vermelden dat er zoiets bestond.
Tee denken valt daarbij aan KGB'ers als Vladimir Sjebarsjin, Vadim Kirpitsjenko en
Joerii Drozdov. De toenmalige KGB-voorzitter Vladimir Krjoetsjkov ontkende in
19899 tijdens een zitting van de Opperste Sovjet van de USSR, sprekend over de
situatiee in de USSR, zelfs het bestaan van een 'instituut van geheime informanten'.
Opp een vraag dienaangaande antwoordde hij ontwijkend en niet erg overtuigend. Hij
deedd het ook voorkomen alsof informanten door de KGB alleen ter bestrijding van
spionagee werden ingezet en niet tegen de eigen bevolking. Hij verklaarde onder
meer: :
Wijj kennen geen instituut van geheime informanten. Wij beschikken echter
overr helpers en wanneer wij met een concrete zaak bezig zijn gebruiken wij
hunn hulp. Ik heb in mijn verslag al gezegd dat wij de laatste drie jaar ongeveerr dertig echte agenten van de geheime diensten van sommige westerse
landenn hebben ontmaskerd. Ik zeg u dat wij zonder hulp dergelijke kwesties
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echtt niet zouden kunnen oplossen.
Dezee uitspraak van Krjoetsjkov wordt des te ongeloofwaardiger als men bedenkt wat
hijj tijdens dezelfde zitting verklaarde. Hij zei toen namelijk dat de KGB geen Sovjet
burgerss afluisterde tegen wie geen concrete beschuldiging was ingebracht of tegen
wiee geen verdenking bestond van samenwerking met een buitenlandse inlichtingendienstt of terroristische organisatie. Dat deze bewering de werkelijke stand van zaken
niett weergaf, werd duidelijk na de mislukte staatsgreep van augustus 1991. Toen
bleekk immers dat tal van politici en andere Sovjet burgers, tot de kapster van Raisa
Gorbatsjovv en de tennisleraar van Boris Jeltsin aan toe, door de KGB waren
afgeluisterd.. Het weinige wat er na de ineenstorting van het communisme in de
voormaligee Sovjet Unie bekend is geworden over het aanwerven van agenten door
dee KGB, doet vermoeden dat die organisatie zich ook op dat punt danig heeft geweerd.. Na augustus 1991 stelde het Russische parlement een commissie in, die
onderr andere toegang kreeg tot de archieven van de onderafdeling van het beruchte
Directoraatt 'Z' van de KGB, die zich bezighield met de kerken. (Directoraat 'Z' was
dee nieuwe gedaante van het Vijfde Directoraat dat zich tot aan het begin van de
Gorbatsjovtijdd onder andere met de kerken en met dissidenten bezighield.) Onder de
KGB-agentenn in de hoogste regionen van de Russisch Orthodoxe Kerk waren twee
vann de zes permanente leden van het hoogste college van die kerk, de Heilige Synode.74 4
Dee neiging weinig over agenten los te laten is bij KGB'ers en ex-KGB'ers
blijkbaarr een diep ingesleten gewoonte. In dit opzicht verschillen zij niet van hun
westersee collega's en ex-collega's. Zelfs een 'dissident' als Oleg Kaloegin is
opmerkelijkk zwijgzaam over dit onderwerp. Hij zegt bijvoorbeeld wel over de chef
vann de Poolse staatsveiligheid op het eind van de jaren '70, Miroslaw Milewski, dat
hijj een 'Soviet asset' was, maar over de rekrutering van agenten in Oost-Europa zegt
Kaloeginn verder niets. Er is nog een andere groep memoiresschrijvers die weinig te
meldenn heeft over de activiteiten van de KGB in Oost-Europa: naar het Westen
overgelopenn KGB-officieren. De meesten van hen negeren het thema volledig, wat
waarschijnlijkk toegeschreven moet worden aan het feit dat zij tijdens hun loopbaan
weinigg met Oost-Europa te maken hebben gehad. Dat is zeker van toepassing op
overloperss als Oleg Gordievsky en Vladimir Kuzichkin, die voor het overige zeer
lezenswaardigee memoires hebben geschreven.
Err is daarnaast een categorie schrijvers die het thema van KGB-penetratie
bepaaldd niet negeert: voormalige Oost-Europese inlichtingenofficieren. Een aantal
vann hen wijst veelvuldig personen aan die naar hun mening voor de KGB of de
Sovjett Unie werkten, zoals verderop in dit hoofdstuk nog aan de orde zal komen. Er
iss geen manier deze beschuldigingen hard te maken, want de desbetreffende archiefstukkenn bevinden zich in Moskou achter slot en grendel. Ook blijft meestal onduidelijkk wat de aard van de relatie van zo'o Tsjechische of Poolse politicus of inlichtingenofficierr met de KGB precies was. Was hij een volwaardige agent, die officieel
wass gerekruteerd en een verklaring van die strekking met daarbij behorende belofte
tott geheimhouding had ondertekend? Of was hij een informant, iemand die Sovjet
instantiess af en toe uit vrije wil informatie leverde als het zijn eigen politieke
belangenn diende? In het laatste geval was hij waarschijnlijk formeel niet als agent
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gerekruteerd.. Dat betekende dat hij ook niet zoals te doen gebruikelijk bij agenten
eenn verklaring van die strekking had ondertekend. Dat maakte iemand die niet
formeell gerekruteerd was waarschijnlijk minder ontvankelijk voor druk van de zijde
vann de KGB. Misschien kon iemand die vrijwillig informatie doorgaf ook gemakkelijkerr deels bewust onjuiste informatie aan de KGB doorgeven, als hem dat zo
uitkwam.. Misschien was de eerder genoemde chef van de Poolse staatsveiligheid
Milewskii daar een voorbeeld van. Kaloegin heeft over hem geschreven: 'His reports
too us and to his own leadership [d.w.z. de Poolse communistische leiders] were a
cleverr mixture of truths, half-truths and lies (...)'76 Het feit dat Kaloegin Milewski
eenn 'asset' noemt en geen 'agent', zou heel goed kunnen betekenen dat hij geen
agentt was in de formele zin van het woord. In de praktijk is er niet altijd een scherpe
grenss te trekken. Er konden allerlei verschillen bestaan in de mate waarin een OostEuropeaann de KGB en de Sovjet Unie diensten bewees. Een precieze uitspraak over
dee mate waarin iemand voor de KGB of de Sovjet Unie werkte is vaak niet te geven.
Eenn uitzondering zijn die gevallen waarin het in westerse landen tot een rechtszaak
iss gekomen. Te denken valt daarbij aan een zaak als die van de Amerikaanse CIAmedewerkerr Aldrich Ames, die in 1994 wegens spionage voor de Sovjet Unie en
Ruslandd tot levenslang werd veroordeeld.
Datt contacten met de KGB uiteenlopend van aard konden zijn en ook door
diee dienst formeel heel verschillend konden worden gekwalificeerd, maakt een
passagee uit de memoires van de in 1985 naar het Westen overgelopen Oleg Gordievskyy duidelijk. Sprekend over zijn activiteiten als KGB-officier in de eerste helft van
dee jaren '80 in Groot-Brittannië maakt hij een onderscheid tussen het rekruteren van
'agents'' en 'confidential contacts'. Agenten werkten bewust voor de USSR en de
ontmoetingenn met hun case officers vonden in het geheim plaats. Een vertrouwelijk
contactt kon voor de KGB van nut zijn omdat zo iemand over bepaalde informatie
beschikte.. Hij werkte echter niet bewust voor de Sovjet Unie of de KGB en wist in
sommigee gevallen ook niet eens dat zijn Sovjet contactpersoon een KGB-officier
was.. Ontmoetingen met zo'n persoon vonden ook niet in het geheim plaats. Agenten
off vertrouwelijke contacten die niet over waardevolle informatie beschikten maar de
Sovjett Unie in een of meerdere opzichten welgezind waren, konden worden gebruikt
omm de publieke opinie in Groot-Brittannië in voor de USSR gunstige zin te beïnvloeden.. Dat soort personen werd volgens Gordievsky 'agent of influence' of 'confidentiall contact of influence' genoemd.78 Viktor Groesjko benadrukt in zijn memoiress ook het belang van 'vertrouwelijke contacten' (doveritelnye svjazï). Zij zijn een
waardevollee aanvullende bron naast agenten. Het zijn buitenlanders die 'het
vertrouwenn genieten van operationele medewerkers [van de KGB] uit hoofde van
hunn kennis, betrouwbaarheid, verwante politieke opvattingen en hun wens objectievee informatie te delen.'79 Van dergelijke personen wordt volgens Groesjko ook
gebruikk gemaakt om langs informele weg informatie door te geven, met het doel
misverstandenn tussen regeringsleiders weg te nemen. Dit onderscheid tussen een
'agent'' en een 'vertrouwelijk contact' doet sterk denken aan de categorieën 'agent'
enn 'informant' die de Nederlandse BVD ten tijde van de Koude Oorlog hanteerde en
waarschijnlijkk nog steeds hanteert. Volgens de historicus D. Engelen beschouwde de
BVDD iemand als agent wanneer hij in zijn speurtocht naar informatie kon worden
'gestuurd'.. Een agent voerde opdrachten uit, in het bijzonder om bepaalde informa205 5

tiee te bemachtigen. Een informant was een persoon die ook informatie aan de BVD
leverde,, maar dat bleef beperkt tot datgene waar hij op grond van zijn positie
toegangg toe had. Een agent heeft dus in de optiek van de BVD in veel sterkere
matee dan een informant 'zijn ziel verkocht' aan de dienst waarvoor hij werkt. Dat
goldd ook bij de KGB ongetwijfeld meer voor een agent dan voor een vertrouwelijk
contact.. Het onderscheid tussen agent en vertrouwelijk contact zoals de KGB dat
hanteerdee komt verderop nog aan de orde.
Eenn agent die bij uitstek de politiek in zijn land in een voor zijn opdrachtgeverss gunstige zin beïnvloedt en dus niet op de allereerste plaats zijn belang ontleent
aann het leveren van informatie, werd door de KGB in het Russisch agent vliania genoemd.. Het Engelstalige equivalent agent of influence laat zich in het Nederlands
waarschijnlijkk het beste vertalen als 'beïnvloedingsagent'. Als KGB'ers die het
Sovjett communisme trouw zijn gebleven in hun memoires of bij andere gelegenhedenn de term agent vliania in de mond nemen doelen zij altijd op personen die voor
dee 'tegenpartij', in casu het Westen, werken. In het paranoïde wereldbeeld van de
gemiddeldee KGB'er was dat soort mensen een groot gevaar, ook al is het begrip erg
vaagg en wordt het in geen van de hier besproken memoires duidelijk uitgelegd. Dat
geldtt bijvoorbeeld voor Joeri Drozdov in het korte en nietszeggende hoofdstuk dat
hijj in de eerste editie van zijn memoires aan het onderwerp wijdt. In de tweede editie
iss het bewuste hoofdstuk uitvoeriger, maar hij gaat ook dan niet concreet in op de
manierr waarop westerse mogendheden met behulp van beïnvloedingsagenten de
situatiee in de Sovjet Unie naar hun hand hebben proberen te zetten. Wel laat hij in
ditt verband onvermijdelijk de naam van Alexander Jakovlev vallen.81 Een ander
voorbeeldd is Vitali Pavlov. Hij beweert zonder noemenswaardige toelichting dat het
eindee van de KGB in 1991, de ondermijning van de positie van de Russische
buitenlandsee inlichtingendienst en de korting op zijn begroting mede het werk is
geweestt van beïnvloedingsagenten van de CIA.8 Voor dergelijke veronderstellingen
zijnn geen aanwijzingen en aannemelijk zijn ze niet.
Inn de naoorlogse periode hebben de Sovjet leiders en de KGB ongetwijfeld
gebruikk gemaakt van de bereidheid van sommige politici in Oost-Europa, om meer
dann anderen een beleid te voeren waarvan zij wisten dat het door Moskou gewenst
was.. In een aantal gevallen is wel de verdenking geuit dat zij hun opdrachten
rechtstreekss uit Moskou ontvingen. Of zij in formele zin als beïnvloedingsagenten
doorr de KGB waren gerekruteerd, is niet na te gaan. Teresa Torariska heeft in de
jarenn '80 interviews opgetekend met Poolse stalinisten die in de jaren '40 en '50
leidendee posities bekleedden. Daarin worden tal van toespelingen gemaakt op
communistenn met belangrijke functies van wie de werkelijke opdrachtgevers zich in
Moskouu bevonden.83 Men krijgt daaruit de indruk dat het bestaan in de hoogste
kringenn van agenty vliania of van personen die de belangen van Moskou vóór alles
stelden,, voor de geïnterviewden bepaald geen geheim was. Een van de geïnterviewdee Poolse politici, Jakub Berman, spreekt openlijk over het verschijnsel, maar geeft
tegelijkertijdd te kennen dat hij de ware omvang ervan niet kan overzien. Hij heeft het
overr Mieczyslaw Mietkowski, in 1945-1954 onderminister van Staatsveiligheid, die
tijdenss de oorlog in Moskou had gezeten en blijkbaar ook na 1945 goede contacten
mett de Sovjet Unie onderhield. Naar aanleiding van Mietkowski zegt Berman
vervolgens: :
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Ongetwijfeldd opereerden de Russen via bepaalde mensen die al eerder
[d.w.z.. vóór het einde van de Tweede Wereldoorlog] aangetrokken waren,
maarr het rekruteringsproces is immers niet met de oorlog beëindigd. Het is
voortgezett en zet zich nog steeds voort. Men rekruteerde trouwens niet alleen
mensenn op hogere posten. Wat voor reikwijdte deze methoden hadden weet
ikk niet.
Michaell Checinski legt in zijn publicaties ook sterk de nadruk op het verschijnsel
vann de rekrutering van agenten in Oost-Europa door Moskou, om langs die weg de
politiekee gebeurtenissen te beïnvloeden. Hij baseert zich daarbij op eigen ervaringen,, opgedaan vóór zijn komst naar het Westen, tijdens een twintigjarige loopbaan
bijj de Poolse militaire inlichtingendienst in de jaren '50 en '60. Daarnaast heeft hij
ookk gesprekken gevoerd met voormalige leidende communisten. Het inlichtingenwerkk van de KGB in de landen van het Warschaupact buiten de USSR onderscheiddee zich volgens Checinski sterk van de gewone spionageactiviteiten die door
velee landen in de wereld worden beoefend. Hij beschreef in 1989 het systeem van
beïnvloedingg in Oost-Europa als volgt:
Wahrendd gewöhnlich ein Agentennetz benutzt wird, um Informationen zu
sammelnn und weiterzuleiten, dient es in den Landern des Warschauer Pakts
dazu,, den politischen Entscheidungsprozefi zu beeinflussen, die amtlichen
Kanale,, durch welche Informationen aus Osteuropa nach Moskau gehen, zu
überprüfenn und sicherzustellen, da6 nirgendwo ohne Wissen der Sowjetführerr wichtige politische Entscheidungen getroffen werden. Dieses Netz,
dass zur Beobachtung und zum Dirigieren der Innen- und Aufienpolitik
benutztt wird, ist insofern bemerkenswert, als es zum einen nicht sosehr
geheim,, sondern vielmehr formlos funktioniert, ohne daB die osteuropaischenn Regierungen eine Erlaubnis oder Zustimmung erteilt hatten, und zum
andernn sich die osteuropaischen Führer dessen sehr wohl bewufit sind. (...)
Vielee ortsansassige Agenten haben die Aufgabe, dem KGB oder eigenen
Parteiabteilungenn des sowjetischen Zentralkomitees regelmatig Bericht zu
erstatten.. Wenn Moskau dies fordert oder wünscht, sollen sie auch Parteioderr Regierungsgremien beeinflussen, bestimmte Entscheidungen zu fallen
oderr nicht zu fallen. In einigen Fallen können die ortsansassigen Sowjetagentenn Provokationen in die Wege leiten, die bis in die höchste Partei- und
Regierungsebenee hineinreichen. Einige von ihnen werden in Stellungen
lanciert,, die es ihnen ermöglichen, die TStigkeit von Politbüromitgliedern zu
beobachtenn und aufgrund von Instruktionen aus Moskau Intrigen
vorzubereiten.85 5
Dee voormalige Tsjechoslowaakse partijleider Alexander Dubéek geeft in zijn
memoiress een voorbeeld van het soort agent waarop Checinski doelt. De Tsjechoslowaaksee minister van Binnenlandse Zaken op het eind van de jaren '60, Josef
Groesser,, was volgens hem een Sovjet agent, zoals later uit politiedocumenten zou
zijnn gebleken. Groesser provoceerde volgens Duböek in maart 1969 rellen in Praag
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bijj het kantoor van Aeroflot. Daardoor raakten Duböek en andere hervormingsgezindee politici in het defensief en konden door de Sovjet leiders onder druk worden
gezett om bijvoorbeeld de censuur in de media te verscherpen.86
Eenn van de weinige Sovjet inlichtingenofficieren die in hun memoires namen
noemenn van agenten in Oost-Europa, is Pavel Soedoplatov. Onder degenen die hij
noemtt is niemand minder dan de Tsjechoslowaakse president Eduard BeneS.
Volgenss Soedoplatov stond BeneS onder invloed van de NKVD. Hij zou in die
positiee zijn geraakt toen hij in 1938 voor de Duitsers uit Tsjechoslowakije wegvluchtte.. De NKVD zou BeneS toen volgens Soedoplatov met een bedrag van
tienduizendd dollar financieel hebben ondersteund waarvoor BeneS zelfs een ontvangstbewijss zou hebben getekend. De ontsnapping van BeneS naar Groot-Brittannië
viaa een clandestiene route zou ook met steun van het NKVD-netwerk zijn geregeld.
BeneS'' afhankelijkheid van de Sovjet inlichtingendienst zou, aldus nog steeds
Soedoplatov,, een voor Tsjechoslowakije fatale rol hebben gespeeld bij de machtsoverdrachtt aan de communisten in Praag in 1948. Hij kon daardoor namelijk onder
drukk worden gezet om in die machtsoverdracht toe te stemmen.87 Bij de Amerikaansee NSA leefde al in de jaren '60 op grond van een ontcijferd Venona-bericht ook het
sterkee vermoeden dat BeneS een NKVD-agent was.88 De Britse spionagehistoricus
Nigell West stelt zich in zijn boek over Venona ook op dat standpunt.89 Een andere
functionariss uit het vooroorlogse Tsjechoslowakije over wie Soedoplatov beweert
datdat hij door de NKVD was gerekruteerd was de chef van de Tsjechoslowaakse
inlichtingendienstt FrantiSek Moravec. Hij bracht de Tweede Wereldoorlog net als
BeneSS in ballingschap in Groot-Brittannië door waar hij zijn inlichtingenwerk tegen
nazi-Duitslandd voortzette. Volgens Soedoplatov was Moravec een 'full-time NKVD
agent'' die door de Londense rezident van de NKVD was gerekruteerd.90 Nigel West
deeltt die conclusie niet. Moravec maakt in zijn memoires uit 1975 wel gewag van
regelmatigee contacten met een NKVD-officier in Londen tijdens de oorlog, maar die
warenn zuiver beroepsmatig en hadden betrekking op de reguliere uitwisseling van
informatiee tussen de twee diensten. Naarmate de oorlog vorderde en de situatie voor
hethet Rode Leger gestaag verbeterde, werden door de NKVD op het punt van informatieleveringg hogere eisen aan Moravec gesteld, die hij als onredelijk beschrijft.
Moravecc onderhield in Londen beroepshalve ook contacten met collega's van de
Britsee inlichtingendienst. Tegen het einde van de oorlog eiste de NKVD steeds
nadrukkelijkerr informatie over zijn Britse collega's en over BeneS, wat Moravec
naarr eigen zeggen verontwaardigd van de hand wees. De eis van de NKVD kwam
volgenss hem neer op spionage.92 Soedoplatov noemt in zijn memoires Ludvik
Svoboda,, tijdens de oorlog de bevelhebber van Tsjechoslowaakse eenheden die aan
hett oostfront tegen nazi-Duitsland vochten, ook iemand die de Sovjet regering en het
Rodee Leger steunde. Hij vindt in dat opzicht Moravec aan zijn kant. Die schrijft
datt Svoboda tijdens de oorlog in Moskou met succes door de NKVD onder druk
werdd gezet om zich van de Tsjechoslowaakse regering in ballingschap te distantiërenn en hun opdrachten niet langer uit te voeren. Svoboda was president van Tsjechoslowakijee ten tijde van de invasie van het Warschaupact in augustus 1968 en was
inn 1945-1950 minister van Defensie geweest.
Dee memoires van Oost-Europese inlichtingenofficieren en andere functionarissenrissen die ten tijde van de Koude Oorlog naar het Westen zijn overgelopen staan vol
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mett beweringen over allerlei politici en veiligheidsfunctionarissen die als agent voor
Moskouu zouden hebben gewerkt. Het zou te ver gaan die gevallen allemaal op te
noemen,, temeer daar het beweringen zijn waarvoor verder elke documentaire basis
ontbreekt.. Opvallend is ook dat de Oost-Europese inlichtingenofficieren die
dergelijkee beweringen doen, die vrijwel nooit onderbouwen. De Tsjechoslowaakse
inlichtingenofficierr Frantisek August liep in 1969 naar het Westen over en schreef
daarr vervolgens zijn memoires. Daarin wemelt het van de politici en andere personenn in Tsjechoslowakije die naar zijn zeggen vanaf 1945 als agent van de Sovjet
geheimee dienst zijn opgetreden dan wel de Sovjet belangen simpelweg hebben
gediend.. August spreekt van 'many hundreds, if not thousands, of Soviet agents
activee in the Czechoslovak Army, police, and security services.'95 Deze bewering
diee uiteraard niet kan worden hardgemaakt, heeft betrekking op de gehele naoorlogsee periode tot aan de Praagse lente. Tekenend is in dit verband ook een uitspraak
vann Zdenëk Mlynaï, die in april 1968 in Tsjechoslowakije werd gekozen in het
secretariaatt van de communistische partij. Van de tienduizend voltijdse medewerkerss van het ministerie van Binnenlandse Zaken die in Praag waren gestationeerd,
werktee 30% (ongeveer 3300 personen) ook voor Sovjet instanties. Daarmee doelde
Mlynarr ongetwijfeld op de KGB. De meeste plaatsvervangende afdelingshoofden
werktenn volgens hem ook voor Moskou.96 Als deze uitspraak van Mlynar juist is
fungeerdenn deze personen ten tijde van de Praagse lente ongetwijfeld als instrument
inn handen van de KGB voor de controle over het Tsjechoslowaakse ministerie van
Binnenlandsee Zaken en daarmee ook over de inlichtingen- en veiligheidsdienst StB.
Hett is ook aannemelijk dat zij voor Moskou een belangrijke bron van informatie
vormdenn over wat er in Tsjechoslowakije gaande was.
Volgenss August was een van de eerste doelwitten voor penetratie van de
Sovjett geheime dienst, nog ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, het Tsjechoslowaaksee legerkorps onder de eerder genoemde Ludvik Svoboda. Vooral binnen de
contra-inlichtingenafdelingg van dat korps werd volgens August een netwerk van
agentenn opgezet dat de kern zou vormen van een groter pro-Sovjet netwerk in het
Tsjechoslowakijee van na 1945.97 Een belangrijk object voor penetratie met agenten
doorr de KGB in de jaren '50 was volgens August ook de onderzoeksafdeling van de
Tsjechischee dienst StB. Die afdeling hield zich onder andere bezig met het ondervragenn van politieke gevangenen en moet alleen al om die reden als een aannemelijk
objectt van penetratie worden beschouwd. Degenen die bij die diensttak door de
KGBB werden gerekruteerd, kregen volgens August de opdracht op hun beurt ook
weerr nieuwe agenten voor de Sovjet dienst te rekruteren. Op die manier werden er
alss het ware verschillende 'generaties' binnen het Tsjechoslowaakse veiligheidsapparaatt voor de KGB aangeworven.98 Dergelijke agenten maakten volgens August
ookk vaak deel uit van de speciale arrestatieteams van de KGB die een belangrijke rol
speeldenn bij het uitschakelen van de Tsjechoslowaakse hervormers in augustus
1968.999 Een concreet voorbeeld van een agent op een sleutelpositie was volgens
Augustt de Tsjechoslowaakse communist Véclav Nosek die onder andere in 194519533 minister van Binnenlandse Zaken was. August heeft over hem gezegd dat hij
'consistentlyy served Soviet Intelligence'.100 Dat nam niet weg dat Nosek er desondankss rond 1950 gedurende enige tijd van werd verdacht een 'vijandelijk element'
binnenn de partij te zijn.
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Menn mag aannemen dat de NKVD/MGB rond 1945 zeer geïnteresseerd was
inn wat er onder de bevolking in Oost-Europa leefde en dat men met dat doel ook
agentenn rekruteerde. Dat wordt bevestigd door een voormalige Sovjet officier die
mett het Rode Leger in het voetspoor van de terugtrekkende Wehrmacht Polen
binnentrok.. Hij diende in 1944-1945 bij SMERSj.102 Deze officier die in 1972 in het
Westenn zijn memoires heeft gepubliceerd onder het pseudoniem A.I. Romanov,
schrijftt dat SMERSj in samenwerking met partizanengroepen die achter de Duitse
liniess opereerden, niet alleen informatie verzamelde over mensen die voor de
Duitserss hadden gewerkt. Men legde ook dossiers aan over alle Poolse politieke partijen,, over het Armia Krajowa (het Thuisleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog
vanuitt Londen onder het gezag van de Poolse regering in ballingschap opereerde) en
overr persoonlijkheden uit het Poolse maatschappelijk leven. Er werd begonnen met
hett opzetten van een netwerk van informanten onder de lokale bevolking. Deze
informantenn zouden lang niet altijd Poolse communisten zijn geweest.103 Een verklaringg voor dat laatste is waarschijnlijk dat men ook informatie wilde over bevolkingsgroepenn en personen tot wie communisten niet gemakkelijk toegang hadden.
Swiatloo zegt dat Sovjet veiligheidsinstanties onmiddellijk bij het betreden van
Poolsee bodem begonnen met arrestaties en liquidaties van leden van het Armia Krajowa.. De identiteit van leden van dat leger was al in een eerder stadium vastgesteld
doorr vanuit de Sovjet Unie naar Polen gestuurde agenten.104 Romanov beweert dat
Sovjett diensten ook tijdens de Tweede Wereldoorlog al over agenten in Polen beschikten.. Dat gold eveneens voor Duitsland en voor de overige door Duitse troepen
bezettee delen van Oost-Europa. De debriefing van dergelijke agenten was Romanovs
taak,, nadat ze via de Duitse linies aan de Sovjet zijde van de frontlijn waren
aangekomen.. Romanov maakt onder andere gewag van een agent die een tijd lang
alss gevangene in een Duits concentratiekamp in Polen verbleef. Hij was daar
doelbewustt door SMERSj naar toe gestuurd, onder andere om informatie te verzamelenn over het gedrag van hoge Sovjet officieren die in het bewuste kamp gevangen
zaten.105 5
Dee Poolse leiders waren zich in de jaren na de oorlog kennelijk maar al te
zeerr bewust van het feit dat de MGB/KGB in het land agenten rekruteerde. De
Poolsee partijleider Wladyslaw Gomulka was toen hij in 1956 na zijn gevangenschap
weerr aan de macht kwam, volgens een bron uit zijn naaste omgeving zeer gespitst op
dee vraag wie een Sovjet agent was en wie niet. Checinski maakt gewag van een
episodee waaruit blijkt hoe handig Gomulka op de penetratie met agenten door de
KGBB anticipeerde. Eind 1956 maakten drie Poolse generaals hun opwachting bij
Gomulkaa en verzochten hem zijn invloed bij de Sovjet leiders aan te wenden
teneindee terugtrekking van alle Sovjet troepen uit Polen te bewerkstelligen. Na de
politiekee onrust in Polen eerder dat jaar en de recente interventie van Sovjet troepen
inn Hongarije was dat misschien geen onlogisch verzoek. Gomulka verzocht de generaalss echter onmiddellijk, zonder verdere toelichting, het vertrek te verlaten. Bij een
lateree vertrouwelijke ontmoeting verklaarde Gomulka tegenover een van de generaalss dat hij in principe wel over de kwestie van de Sovjet troepen had willen
spreken,, maar slechts met één van de officieren en beslist niet in zijn eigen werkvertrekken.. Omdat er in dit geval opeens drie officieren voor hem stonden had Gomulka
naarr eigen zeggen geen andere keus gehad dan hun de deur te wijzen. Een paar
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wekenn later, zo gaat Checinski verder, bleek overduidelijk hoe terecht de zorg van
Gomulkaa was geweest. Na aankomst in Moskou voor een officiële ontmoeting met
dee Sovjet leiders kreeg Gomulka in het gastenverblijf Chroesjtsjov op bezoek. Deze
overhandigdee de Poolse gast een bos seringen, omarmde hem en zei dat Gomulka
eenn echte vriend van de Sovjet Unie was, omdat hij drie generaals de deur had
gewezenn die de terugtrekking van Sovjet troepen uit Polen aan de orde stelden.
Daarmeee liet Chroesjtsjov de Poolse leider duidelijk weten dat de Sovjet leiders
goedd op de hoogte waren van wat er in de hoogste Poolse kringen tussen vier muren
gezegdd werd. Dat betekende in dit specifieke geval waarschijnlijk dat een van de
driee generaals een Sovjet agent was, of dat de KGB in de werkvertrekken van
Gomulkaa afluisterapparatuur had geïnstalleerd.,07 Bijzonder aan dit door Checinski
beschrevenn voorval is dat hij de naam noemt van degene die hem erover bericht
heeft,, in dit geval een Poolse officier.108 Bronvermelding blijft in dergelijke gevallen
inn memoires e.d. vaak achterwege. Het voorgaande maakt duidelijk wat uit het oogpuntt van de Sovjet leiders het nut was van de penetratie door de KGB van een land
alss Polen en de andere Oost-Europese staten. Het KGB-netwerk kon Moskou informatiee leveren die vooral in crisissituaties van groot belang kon zijn. Daarnaast kon
dee verkregen informatie worden gebruikt om de Oost-Europese leiders onder druk te
zetten,, zoals Chroesjtsjov in de hierboven beschreven episode impliciet deed. Een
dergelijkee wijze van penetratie door de KGB en het feit dat de Poolse communistischee leiders zich daarvan bewust waren droeg ook ongetwijfeld bij tot een klimaat
vann intimidatie, dat de onderschikking aan Moskou in de hand werkte.
5.55.5 MGB na de oorlog actiefin Joegoslavië
Bijj de breuk tussen Stalin en Tito die in 1948 in alle hevigheid in de openbaarheid
kwam,, speelden de pogingen van de MGB-agenten in Joegoslavië te rekruteren ook
eenn belangrijke rol. Vooral de bekende Joegoslavische politicus en latere dissident
Milovann Djilas heeft daar in zijn memoires het een en ander over gezegd. In het deel
vann zijn memoires dat de naoorlogse periode bestrijkt, beschrijft Djilas hoe vrijwel
onmiddellijkk na de Duitse aftocht uit Joegoslavië in 1944-1945 door de MGB alles
inn het werk werd gesteld om Joegoslaven te rekruteren, vooral communisten in
leidendee posities. Tito en de zijnen waren ook in de fase waarin zij nog Moskougetrouww waren, niet van plan de Sovjet geheime dienst de gelegenheid te bieden een
agentennetwerkk in hun land op te bouwen. Al vóór de breuk met de USSR in 1948
deedd Tito's politiechef Alexander Rankovic regelmatig zijn beklag bij de chef van
dee vertegenwoordiging van de MGB in Joegoslavië over de aanhoudende rekruteringspogingen.ringspogingen. Vele Joegoslavische communisten gingen er niet op in maar deden
hunn beklag bij de eigen instanties. De MGB-chef, een zekere Timofejev, gaf volgens
Djilass in gesprekken met Rankovió dan meestal de schuld aan overijverige ondergeschikten. .
Hoee systematisch de Sovjet geheime dienst bij dit alles te werk was gegaan
zouu blijkbaar pas echt tot Tito en de zijnen doordringen nadat de 'vriendschap'
tussenn de USSR en Joegoslavië in 1948 abrupt werd beëindigd. Zo was er bijvoorbeeldd begin 1945 een filmploeg uit de Sovjet Unie naar Joegoslavië gekomen om
eenn film te maken over de partizanenstrijd van Tito en de zijnen tegen de Duitse
bezetters.. Het filmteam dat voor een belangrijk deel uit inlichtingenofficieren zou
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hebbenn bestaan, reisde voortdurend kriskras door het land. Wat daarbij vooral opviel
warenn de drinkgelagen en feesten die voortdurend in combinatie met andere uitspattingenn werden aangericht. Pas enkele jaren later werd het duidelijk dat het de bedoelingg was geweest Joegoslaven in compromitterende situaties te brengen, waardoor ze
gemakkelijkk konden worden gerekruteerd. Het fïlmteam slaagde er volgens Djilas op
diee manier onder andere in een lijfwacht van Tito die ook bij de opnamen was
betrokken,, in zijn netten te verstrikken. Djilas herinnert zich dat de man pas
ongeveerr twee jaar na de breuk met Stalin als agent van de Sovjet geheime dienst
werdd ontmaskerd. Hij verbaast zich erover dat de MGB de gerekruteerde lijfwacht
niett heeft gebruikt om een aanslag op Tito uit te voeren.110 Hij schrijft ook dat er in
dee directe omgeving van Tito, onder het personeel dat hem bediende, door de
Joegoslavischee veiligheidsdienst onder leiding van Alexander Rankovic diverse
Sovjett agenten werden ontmaskerd. Bij de uit gardeoftïcieren bestaande lijfwacht
vann Tito bleken zelfs plannen te circuleren de Joegoslavische partijleider en de anderee leden van het Politbureau bij een spelletje biljart met machinepistolen neer te
schieten.. Djilas schrijft dat men in Joegoslavië geen enkele ruchtbaarheid gaf aan de
ontmaskeringg van Sovjet agenten in Tito's directe omgeving. Men wilde namelijk
tegenoverr de publieke opinie in eigen land niet de indruk wekken dat de veiligheid
vann de partijleider op enig moment in gevaar was geweest.111 De Sovjet geheime
dienstt maakte voor de penetratie van Joegoslavië ook veelvuldig gebruik van de
Russischee echtgenotes van officieren en functionarissen die uit de emigratie in de
USSRR waren teruggekeerd. Zij werden volgens Djilas vrijwel allen als agenten van
dee Sovjet Unie ontmaskerd. Sommige van die vrouwen waren zelfs niet eens
Russinnen,, maar hadden als Joegoslavische emigranten enige tijd in de USSR
doorgebrachtt of waren de dochters van emigranten.
Menn kan zich natuurlijk afvragen of Djilas de activiteiten van de Sovjet
dienstt in Joegoslavië de eerste jaren na de oorlog wellicht overdrijft. Zijn beweringenn over de MGB laten zich uiteraard niet hardmaken. Een argument dat enigszins
vóórr zijn uitspraken pleit is het feit dat hij zich in zijn latere politieke leven, lang
voordatt hij zijn memoires schreef, van Tito en diens beleid heeft gedistantieerd.
Djilass zou dus alle reden hebben gehad de beschuldigingen tegen de MGB uit de
jarenn rond 1948 achteraf enigszins af te zwakken, als Tito c.s. de zaak naar zijn
meningg overdreven hadden voorgesteld. Er is bovendien een andere bron die de aanwezigheidd van MGB-agenten in Tito's directe omgeving bevestigt. Vladimir Petrov
schrijftt namelijk in 1956 in zijn memoires dat een MGB-collega genaamd Ivan
Inkovv die in Belgrado was gestationeerd, hem had verteld dat hij een aantal agenten
inn de directe omgeving van Tito en de Joegoslavische leider Kardelj had gerekruteerd.. Inkov zou destijds via zijn agenten al hebben begrepen dat de breuk van Tito
mett Moskou aanstaande was, maar de MGB-rezident in Belgrado en andere superieurenrieuren in Moskou namen zijn rapportages niet serieus. Vladimir Petrov wijst erop
datt Tito in een brief aan Moskou van begin maart 1948 er bezwaar tegen maakte dat
dee Sovjet leiders hun informatie in Joegoslavië ook aan 'ongeautoriseerde' bronnen
ontleenden.. Hij wilde dat zij zich beperkten tot officiële contacten op het hoogste niveau..
Dit was een duidelijke verwijzing naar spionage door de Sovjet Unie in
Joegoslavië,, al formuleerde Tito zijn beschuldiging nogal mild.114 Het meest
overtuigendee bewijs voor de rekruteringsactiviteiten van de MGB is te vinden in de
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correspondentiee tussen Tito en Chroesjtsjov uit 1954 die na het einde van de Koude
Oorlogg uit Joegoslavische archieven te voorschijn kwam. Die correspondentie werd
gedurendee enkele maanden gevoerd en leidde de normalisatie van de betrekkingen
tussenn Joegoslavië en de Sovjet Unie in, die na de dood van Stalin tot stand zou
komen.. In de openingsbrief aan Tito uit juni 1954 gaf Chroesjtsjov toe dat er
inderdaadd 'onvergeeflijke daden van rekrutering van individuele burgers van
Joegoslaviëë voor inlichtingendoeleinden' hadden plaatsgevonden. Hij schoof de
schuldd daarvoor echter behendig af op de handlangers van de 'agent van het
internationalee imperialisme' Lavrenti Beria, die een en ander 'buiten medeweten van
hett CC en de regering van de USSR' hadden gedaan.115 Dat laatste is uiteraard zeer
onwaarschijnlijk. .
Dee Sovjet leiders behielden zich zeker in die eerste jaren na de oorlog het
rechtt voor op alle manieren die zij geschikt achtten informatie in Oost-Europa te
verzamelen,, waarbij de ambassadeur vaak een belangrijke rol speelde. Zbigniew
Brzezinskii karakteriseerde het Sovjet optreden op dit punt in de periode vóór de
breukk tussen Tito en Stalin in 1948 als volgt:
AA Soviet envoy in a People's Democracy was held to possess the right to
gatherr information on all domestic matters, including the most confidential,
andd from anyone he pleases. He could do this either through his secret agents
orr by requesting such information from the most highly placed Communists
withoutt having to go through official channels.
Hett sprak vanzelf, zo vervolgt Brzezinski in dezelfde passage, dat de ambassadeurs
vann de volksdemocratieën in Moskou geen vergelijkbare rechten hadden. Hoe dit
systeemm van informatievoorziening voor de Sovjet leiders in de praktijk werkte is te
zienn aan het voorbeeld van Sreten 2ujovic, die in 1948 deel uitmaakte van het
Joegoslavischee Politbureau. Éujovié stond in nauw contact met de Sovjet ambassadeurr in Belgrado, Anatoli Lavrentjev, en gaf hem informatie door over zittingen van
hett Politbureau van de Joegoslavische Communistische Partij. Hij was zo onverstandigg later in het Sovjet-Joegoslavisch conflict openlijk de zijde van Moskou te kiezen
enn werd als gevolg daarvan uit de Joegoslavische partij gezet en gearresteerd. Dat
Èujovióó inderdaad via Lavrentjev geheime informatie aan Stalin c.s. doorspeelde is
inmiddelss ook door middel van archiefmateriaal uit Moskou gedocumenteerd. De
omvangg van de spionageactiviteiten van de MGB in Joegoslavië in de eerste jaren na
dee oorlog is niet precies vast te stellen, maar het bestaan ervan lijkt onloochenbaar.
Dee vraag is of het er in de andere Oost-Europese landen wezenlijk anders aan toe
ging-5.65.6 Ontkenning door Moskou
Naa 1991 is door Russische zegslieden wel beweerd dat er officieel ten tijde van het
Sovjett communisme na de Tweede Wereldoorlog voor de KGB een verbod gold
agentenn in Oost-Europa aan te werven. Dat verbod zou ook nadrukkelijk ten aanzien
vann Oost-Europese communisten hebben gegolden. Een en ander kwam in de
Russischee media ter sprake naar aanleiding van de affaire-Oleksy. Joszef Oleksy
wass de Poolse premier die begin 1996 aftrad nadat hij ervan was beschuldigd een
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agentt van de KGB en de Russische inlichtingendienst SVR te zijn geweest. In een
artikell in het Russische weekblad Literatoernqja gazeta was toen te lezen dat de
woordvoerderr van de SVR, Tatjana Samolis, had verwezen naar twee officiële
documentenn die rekrutering door Sovjet diensten in Oost-Europa betroffen. Het
eerstee was een document uit 1949, ondertekend door niemand minder dan Stalin, dat
rekruteringg in Oost-Europa simpelweg verbood. Het tweede was later gedateerd, uit
welkk jaar het stamde bleef onvermeld. Het ging daarbij om een besluit van het Centraall Comité van de CPSU, dat rekrutering van communisten waar ook ter wereld
verbood.. (In dit hoofdstuk komt uitsluitend de kwestie van het rekruteren door de
MGB/KGBB in Oost-Europa ter sprake. De vraag of voor communisten in het
algemeen,, dus ook in andere delen van de wereld, een rekruteringsverbod gold,
wordtt elders besproken. ) Samolis ging volgens de Literatoernqja gazeta zelfs zo
verr te beweren dat deze twee richtlijnen rigoreus waren opgevolgd tot 1992. Dat was
namelijkk het jaar dat in Rusland de Wet op de Buitenlandse Inlichtingendiensten van
krachtt werd. ] Ten tijde van de Sovjet Unie was nooit eerder een dergelijk documentt gepubliceerd. Hoe onwaarschijnlijk het misschien ook klinkt, het schijnt dat er
inn het verleden inderdaad zo'n formeel verbod op het rekruteren van agenten in de
communistischee staten van Oost-Europa bestaan heeft. De historicus Nikita Petrov
verwijstt naar een besluit van de ministerraad van de USSR uit augustus 1949 om
'inlichtingenactiviteitenn met agenten in de landen van de volksdemocratie te
beëindigen'.. De volksdemocratieën waren volgens Petrov in dit geval Tsjechoslowakije,, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Albanië, Noord-Korea en de 'bevrijde'
regio'ss van China. (De DDR kon niet in het rijtje worden genoemd omdat zij op dat
momentt formeel nog niet bestond en nog steeds de status van bezet gebied had.) Met
hett besluit werd ook beoogd 'het netwerk van actieve agenten in die landen te
ontbindenn en voortaan geen rekruteringen meer toe te staan.' Op de eerstvolgende
ontmoetingg zou iedere agent van het netwerk worden verklaard dat hij 'ontslagen
wass van de verplichting inlichtingenwerk ten behoeve van de USSR te verrichten.'
Petrovv schrijft dat de Oost-Europese leiders ook van het besluit van de ministerraad
opp de hoogte werden gesteld. Volgens Petrov was het aanleiding de rezidentoera's
vann het Comité voor Informatie (KI, in die periode de inlichtingendienst van de
USSR)) en de militaire inlichtingendienst GROe in Praag op te heffen. Ook in de
anderee Oost-Europese staten werd nieuwe vertegenwoordigers van de twee Sovjet
dienstenn opgedragen contacten met hun collega's in die landen te leggen voor
'assistentiee bij het inlichtingen- en contra-inlichtingenwerk'.120 Volgens Petrov werd
err tot dit verbod besloten 'omdat de betrekkingen van vriendschap en vertrouwen
tussenn de USSR en een land [sic] dat [d.w.z. het werven van agenten] overbodig
maakten.'121 1
Hett moet uitgesloten worden geacht dat de MGB/KGB zich in de decennia
naa 1949 heeft gehouden aan het verbod in Oost-Europa te rekruteren zoals Samolis
meende.. De Amerikaanse auteur John Barron gaat er in zijn boek over de KGB uit
1974,, dat hij op materiaal van westerse diensten en KGB-overlopers heeft gebaseerd,, van uit dat de KGB wel degelijk in Oost-Europa rekruteerde.122 Diverse
overloperss hebben in de loop der jaren hetzelfde beweerd. De KGB-officier Nikolai
Khokhlovv die begin 1954 zijn toevlucht zocht in het Westen, was vanaf april 1952
enkelee maanden in het hoofdkwartier van de Sovjet inlichtingendienst in Berlijn214 4

Karlshorstt gestationeerd. Hij was toen niet zelf rechtstreeks bij het rekruteren van
agentenn betrokken maar had als taak allerlei gegevens te verwerken en in het
Russischh te vertalen die op agenten betrekking hadden. Khokhlov schrijft in zijn
memoiress uit 1959 weinig over concrete operaties met agenten onder de Duitse
bevolkingg maar laat er geen misverstand over bestaan dat die agenten talrijk waren.
Hijj spreekt over 'Duitsland* en maakt geen onderscheid tussen Oost- en WestDuitsland.. Voor de werkzaamheden van de MGB op dat moment speelde dat
onderscheidd waarschijnlijk nog niet zo'n grote rol als later, omdat de grens tussen de
tweee Duitslanden in Berlijn nog open was. Bewegingen van agenten konden nog vrij
gemakkelijkk plaatsvinden van Oost naar West en vandaar ook naar andere westerse
landen.. Pas met de bouw van de muur in Berlijn in augustus 1961 en het volledig
sluitenn van de grens zou daar verandering in komen. Als er anno 1952 sprake was
geweestt van een verbod in de DDR te rekruteren zou Khokhlov dat zeker hebben
vermeld.. Duidelijk is dat het KGB-hoofdkwartier in Karlshorst ook een belangrijk
centrumm was voor operaties in het Westen, niet alleen in de beide Duitslanden.
Khokhlovv beschreef de plek waar hij in 1952 werkte en de aard van de werkzaamhedenn als volgt:
Heree were the card files of all agents throughout Germany, personal dossiers
onn informers and residents, operatives, compromising material on enemies of
thee communist regime, ciphers for direct communication with Moscow, recordss of many years' work. From these headquarters surveillance over the
Germann population and Soviet citizens abroad was conducted, underground
operationss against western countries worked out, a wide network of Soviet
agentsagents in 'capitalist states' was created and maintained.
Ookk uit de memoires van overgelopen KGB-ofïicieren als Aleksei Myagkov en
Rupertt Sigl valt bijvoorbeeld af te leiden dat de KGB in de DDR in de naoorlogse
periodee in ruime mate rekruteerde.124 De te rekruteren agenten vielen in principe in
driee categorieën uiteen: Sovjet burgers, westerse staatsburgers (onder wie speciaal
West-Duitsers)) en DDR-burgers. Sovjet troepen waren met enkele honderdduizendenn in de DDR gelegerd. Dat de KGB onder hen mocht rekruteren lag min of meer
voorr de hand. Ook het feit dat westerse staatsburgers in de DDR een legitiem
doelwitt voor de KGB waren is niet echt verrassend. DDR-burgers zijn echter een
heell andere categorie die zich niet goed met Samolis' uitspraken laat rijmen. In
totaall waren er in de DDR volgens Myagkov beginjaren '70 ongeveer 1500 KGBofficierenn gestationeerd, van wie er ongeveer 900 behoorden bij het Eerste Hoofddirectoraatt en 600 bij het Derde (militaire contra-inlichtingen).12 Myagkov gaf enkele
cijferss over hun rekruteringsarbeid, waarvan men mag aannemen dat die golden op
hett moment van zijn vlucht naar het Westen in 1974. Hij stelde dat 2000 agenten
warenn aangeworven onder West-Duitsers, dat 1500 agenten DDR-burgers waren en
rondd 4000 van hen Sovjet soldaten dan wel gewone burgers van de USSR die in de
DDRR verbleven.126 Het rekruteren van agenten in al die categorieën was voor KGBofficierenn een zeer belangrijke opgave. Bij het begin van zijn werkzaamheden in de
DDRR kreeg Myagkov van zijn superieur de opdracht binnen twee maanden tien
nieuwee agenten aan te werven, grotendeels onder de aanwezige Sovjet troepen.
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Daarbijj werd zelfs precies aangegeven in welke categorieën die tien te zoeken
waren:: het ging om drie officieren, twee langer dienende soldaten, een gewone soldaat,, twee officiersvrouwen en twee Duitsers.127 Uit de bewuste passage viel op te
makenn dat met 'twee Duitsers' DDR-burgers werden bedoeld. Myagkov slaagde er
uiteindelijkk bijna in aan de zware opdracht te voldoen. Hij rekruteerde binnen twee
maandenn acht van de tien vereiste agenten. Alleen op het punt van de Duitsers bleef
hijj in gebreke. Als excuus daarvoor voerde hij tegenover zijn superieur aan, dat zijn
kenniss van het Duits nog niet goed genoeg was.12
Dee regimegetrouwe KGB-officier Leonov die tot begin jaren '90 in actieve
dienstt was, bevestigt dat de KGB 'volgens afspraak met de Duitse collega's' in de
DDRR agenten rekruteerde.129 Uit documenten die na de Duitse vereniging in 1990 uit
DDR-archievenn te voorschijn zijn gekomen bleek dat Leonov met deze bewering
gelijkk had. Een en ander was te lezen in de tekst van een samenwerkingsregeling van
dee KGB en het Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit (MfS) die waarschijnlijkk uit 1976 dateert en in de tekst van een andere samenwerkingsovereenkomst uit
1973.. In het eerstgenoemde document werd uitdrukkelijk vermeld dat de KGB
DDR-burgerss in hun eigen land mocht rekruteren. Tevens werden de taken waarmee
dezee agenten konden worden belast expliciet genoemd. Wel werd uitdrukkelijk
gezegdd dat de rekrutering via de desbetreffende KGB-verbindingsofficier met het
MfSS moest worden 'abgestimmt'. Of dat betekende dat het MfS toestemming moest
verlenen,, is niet zonder meer duidelijk. Er stond in de bewuste tekst zelfs te lezen
datt het MfS in de DDR Sovjet burgers mocht aanwerven. De KGBvertegenwoordigingg bij het MfS moest daarover wel worden ingelicht.130 Opvallend
iss dat Leonov beweert dat rekrutering van burgers van 'socialistische landen' (met
uitzonderingg dus van de DDR) verboden was. Markus Wolf bevestigt in zijn
memoiress de bewering van Leonov dat de KGB onder de bevolking van de DDR
rekruteerde.. De GROe deed dat volgens hem trouwens ook. Het MfS en de HVA
kregenn dan volgens hem zelfs niet te horen wie er waren gerekruteerd.131 Dat laatste
lijktt in strijd met de bepalingen van de eerder genoemde samenwerkingsovereenkomstenn tussen het MfS en de KGB. Viktor Groesjko schrijft in zijn memoires ook
datt de Sovjet Unie geen agenten in Oost-Europese landen had, waarbij hij voor de
DDRR in tegenstelling tot Leonov en Wolf geen uitzondering maakte.132
KGB-officierenn die in hun memoires beweren dat er in Oost-Europa geen
agentenn gerekruteerd mochten worden, hebben dus waarschijnlijk minstens ten
aanzienn van de DDR ongelijk. Bovendien is er ook nog een andere bron die hun
ongelijkk bevestigd, en niet alleen ten aanzien van de DDR. Dat is The Mitrokhin
ArchiveArchive dat in 1999 verscheen op basis van het archiefmateriaal dat de KGB-officier
Vasilii Mitrokhin begin jaren '90 meenam naar het Westen. Uit het materiaal van
Mitrokhinn blijkt dat de KGB vanaf het eind van de jaren '60 met behulp van
illegalenn agenten rekruteerde in een aantal Oost-Europese staten. Met deze operaties,
doorr Mitrokhin aangeduid als Progress Operations ('Progress-operaties'), werd
begonnenn ten tijde van de Praagse lente in 1968. Tot dan toe waren illegalen door de
KGBB voornamelijk naar het Westen gestuurd, wat bevestigt wordt in de memoires
vann Vladimir Semitsjastny, voorzitter van de KGB in 1961-1967.133 In die spaarzamee gevallen dat zij naar Oost-Europa waren gestuurd gebeurde dat om westerse
toeristenn te benaderen of contacten van Sovjet burgers met westerlingen te observe216 6

ren.. In 1968 werden er enkele tientallen illegalen naar Tsjechoslowakije gestuurd,
diee allereerst als doel badden 'contrarevolutionaire' groepen in dat land te penetrerenn om over hun subversieve bedoelingen te rapporteren. Deze illegalen hadden
daarnaastt ook als opdracht 'actieve maatregelen' tegen die groepen uit te voeren,
mett het doel hen in diskrediet te brengen. Daarbij ging het bijvoorbeeld om groeperingenn van hervonningsgezinde intellectuelen, die de Praagse lente steunden. Binnen
diee bewegingen werden agenten gerekruteerd door KGB-illegalen die zich voordedenn als westerlingen die met hervormingsgezinden in Tsjechoslowakije sympathiseerden.. Een klassiek voorbeeld van rekruteringen onder valse vlag. Een van de
actievee maatregelen die illegalen in Tsjechoslowakije voor hun rekening namen was
hethet achterlaten van gefingeerd bewijsmateriaal dat moest suggereren dat er een
gewapendee greep naar de macht werd voorbereid. De Amerikaanse ambassadeur
inn Praag had in de periode vóór de invasie van augustus 1968 al van een hoge
Tsjechoslowaaksee partijfunctionaris te horen gekregen dat er sprake was van een
sterkee toename in Praag van het aantal agenten van de GROe en de KGB. (Uit de
contextt van dit bericht valt overigens op te maken dat het hier waarschijnlijk niet om
'agenten'' ging, maar om 'inlichtingenofficieren' van de twee diensten.136 De
Progress-operatiess in Tsjechoslowakije werden in de jaren '70 naarstig voortgezet.. Na het neerslaan van de Praagse lente werden deze operaties met illegalen
ookk naar andere Oost-Europese landen uitgebreid. Onder andere in Polen werden op
diee manier ook agenten en informanten in kringen van de Rooms-katholieke Kerk en
dissidentenn gerekruteerd. In 1971 werden er naast illegalen die naar Tsjechoslowakijee en Polen werden gestuurd, dertien uitgezonden naar Roemenië, negen naar
Joegoslavië,, zeven naar de DDR, vier naar Hongarije en drie naar Bulgarije. Het
lijktt onwaarschijnlijk dat de diensten van de Oost-Europese staten door de KGB van
dee Progress-operaties op de hoogte werden gesteld. Zeker in het geval van Roemenië
enn Joegoslavië lijkt dat vrijwel uitgesloten, gezien de kritische afstand die de twee
landenn traditioneel ten opzichte van de Sovjet Unie bewaarden. Mitrokhin zegt niets
overr de mogelijkheid dat Oost-Europese diensten van een en ander op de hoogte
waren.. Integendeel, hij heeft archiefmateriaal meegenomen waaruit zou blijken dat
hethet de KGB vanaf 1969 was toegestaan agenten en vertrouwelijke contacten binnen
hett Sovjet blok te rekruteren. Ook meent hij dat er in dat jaar in de Warschaupactstatenn in navolging van de situatie in Polen, naast de officiële KGBvertegenwoordigingenn geheime rezidentoera's gingen opereren, die onder een
diplomatiekee dekmantel in Sovjet ambassades waren ondergebracht13 Hij licht deze
uitsprakenn niet verder toe. Het bestaan van geheime rezidentoera's in Oost-Europa is
inn de memoires van overlopers ook niet terug te vinden, op één uitzondering na: de
KGB-offïcierr Victor Sheymov. Die beweert in zijn memoires dat er in Warschau in
dee jaren '70 naast de vertegenwoordiging van de KGB die contact met de Poolse
dienstt onderhield, inderdaad zo'n geheime rezidentoera was. Hij schrijft het
volgendee over de KGB-vestiging in Warschau:
Becausee it was a Warsaw Pact station, there were in fact two KGB teams
here.. One was more or less visible, run by the KGB Representative, ostensiblyy for friendly liaison purposes only, and operating with the Polish service
againstt third parties. The KGB Representative even had an office in the Pol217 7

ishh service's headquarters. The second team, however, was strictly undercover,, run by a Resident, who reported to the Representative. This team had
noo official contact with the Polish service. In fact, as far as they were concerned,, the Poles were no less an enemy than the service of any Western
country.. The Bloc services were aware of this KGB practice and bitterly resentedd it. Not openly, however.'40
Hett is jammer dat Sheymov over de werkwijze van die geheime rezidentoera's niet
veell substantieels te melden heeft. Misschien had hij er in zijn werk verder niet veel
meee te maken. Het is wel opvallend dat de chef van de KGB-Vertegenwoordiging in
Warschauu in de periode waarover Sheymov schrijft, Vitali Pavlov, volledig voorbijgaatt aan het bestaan van zo'n geheime rezidentoera.141
Err is geen reden om aan de juistheid van Mitrokhins versie over Progressoperatiess te twijfelen. Dat betekent dat diverse KGB-officieren zoals Nikolaj
Leonov,, Viktor Groesjko en Vitali Pavlov ongelijk hebben met hun bewering dat er
inn Oost-Europa of minstens in grote delen daarvan geen agenten door de KGB
werdenn gerekruteerd. Zij moeten gezien de hoge positie die zij bij het Eerste
Hoofddirectoraatt bekleedden waarschijnlijk van Progress-operaties op de hoogte
zijnn geweest. Ook SVR-woordvoerder Tatjana Samolis ging dus bijgevolg bij haar
eerderr genoemde uitspraken over KGB-activiteiten in Oost-Europa aan een belangrijkk deel van de feiten voorbij. Het is mogelijk dat de uitspraak dat er niet in OostEuropaa werd gerekruteerd veel beperkter moet worden geïnterpreteerd. Misschien
werdd er slechts mee bedoeld dat er door de KGB in leidende kringen, vooral onder
communisten,, geen volwaardige agenten mochten worden gerekruteerd. In dat geval
wass er altijd nog de mogelijkheid hoogwaardige informatie te ontlenen aan vertrouwelijkee contacten, zoals hierna zal blijken.
5.77 Informatie door 'vertrouwelijke contacten'
Diversee KGB-officieren geven in hun memoires aan dat een zeer belangrijke
informatiestroomm over de situatie in de Oost-Europese communistische staten liep
vann de politieke top aldaar naar Moskou. Dat betekende echter formeel niet dat men
bijvoorbeeldd Poolse of Oost-Duitse leiders als KGB-agenten rekruteerde. De
informatiee bereikte de KGB en de Sovjet leiders vooral door de informele contacten
diee de medewerkers van de KGB-vertegenwoordiging en de Sovjet ambassade in die
landenn cultiveerden. Leonov is een van degenen die schrijven dat de KGB 'een grote
informatiestroomm over de situatie in die landen' ontving van 'medewerkers uit het
partij-- en staatsapparaat, collega's van de ministeries van Binnenlandse Zaken,
economischee functionarissen e.d.' (De inlichtingen- en veiligheidsdiensten waren
inn de meeste Oost-Europese landen buiten de USSR bij de respectieve ministeries
vann Binnenlandse Zaken ondergebracht.) In een andere passage in zijn memoires
gaatt Leonov nader in op de manier waarop informatie uit Oost-Europa bij de KGB
kwam,, vooral informatie over 'onderlinge relaties in de hoogste leidende kringen,
overr zienswijzen en stemmingen onder de leiders en hun naaste kameraden'. Het
wordtt dan duidelijk dat de vraag of iemand wel of niet als agent werd gerekruteerd
inn bepaalde opzichten academisch is als hij zegt:
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Wijj verkregen die informatie niet via de methoden van het inlichtingenwerk,
maarr de vertegenwoordigers van de leiding [in Oost-Europese landen] droegenn haar zelf aan. Sommigen deden dat omdat zij zichzelf als ware medestanderss van de USSR beschouwden, anderen omdat zij dachten zich te verzekerenn van onze steun bij hun opwaartse beweging op de partij- en staatsladder.143 3
Leonovv zegt dat Roemenië in dit opzicht een uitzondering was. De KGB had
volgenss hem geen officiële vertegenwoordiging in Roemenië. Dat zal ongetwijfeld
tee maken hebben gehad met het feit dat het regime van Ceausescu zijn afstand tot de
USSRR bewaarde en de aanwezigheid van zo'n officiële vertegenwoordiging waarschijnlijkk niet accepteerde. De samenwerking met de Roemenen op inlichtingengebiedd stond volgens Leonov dan ook op een laag pitje. Viktor Groesjko gaat niet in
opp de contacten met de Roemeense collega's of het ontbreken daarvan, maar schrijft
well dat de betrekkingen van de KGB met de inlichtingendiensten van de Oost-Europesee landen intensief en vriendschappelijk waren. Hij wijst erop dat men vakanties
doorbrachtt in eikaars land en ook vond uitwisseling van meningen regelmatig
plaats.. 4 Die contacten kunnen dus voor de KGB uitstekend hebben gediend als een
methodee om informatie over de Oost-Europese landen te verkrijgen op de manier die
Leonovv beschrijft.
Menn kan ervan uitgaan dat die informatie voor de Sovjet leiders van groot
belangg was. De ontwikkelingen in Oost-Europa leidden ten tijde van de Koude
Oorlogg immers meermalen tot een ernstige crisis, soms zelfs tot een gewapende
interventie.. Het belang van Oost-Europa als object van analyse voor het Eerste
Hoofddirectoraatt wordt door Leonov in zijn memoires benadrukt. Hij schrijft
bijvoorbeeldd dat eens per jaar in Moskou een bijeenkomst plaatsvond van de chefs
vann de KGB-vertegenwoordigingen in de 'socialistische landen'. Daarbij werden 'de
horlogess gelijkgezet' en werd er informatie uitgewisseld over de 'ondermijnende
activiteitenn van de tegenstander'. Leonov schrijft dat de KGB de politieke leiding
vann de Sovjet Unie duidelijk liet weten dat 'de zaken er in het kamp van de bondgenotenn van jaar tot jaar steeds slechter en slechter voorstonden'. Ook kwamen de
betrekkingenn met de Sovjet Unie verder onder druk te staan. Begin december 1977
maaktee Leonov bijvoorbeeld een analyse van de situatie in Polen, waarbij overigens
niett duidelijk wordt voor wie die bestemd was. Het is een onverbloemde analyse, geschrevenn enkele jaren voordat de onafhankelijke vakbond Solidariteit van zich zou
doenn spreken. Leonov bleek weinig illusies te hebben dat de toestand in Polen zich
nogg in voor de USSR gunstige zin zou kunnen ontwikkelen. Hij schrijft:
Dee versterking van de klasse der koelakken, de overgang naar het particulieree eigendom in de stedelijke handel en de ontwikkeling van het kapitalismee in de industrie vormen een basis voor antisocialistische krachten. Gezienn het Poolse anti-Russische nationalisme, de almachtige geestelijkheid
mett aan het hoofd kardinaal Wyszyriski, de onenigheid in de leiding van de
PVAPP [Poolse Verenigde Arbeiderspartij] en de regering van Polen rest ons
slechtss de datum van de interne explosie af te wachten en te raden naar de
vormm waarin die zal plaatsvinden. Bij de huidige loop der gebeurtenissen is
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zoietss echter onvermijdelijk. Wij blazen al lang met de trompet reveille, maar
iedereenn slaapt verder.146
Gezienn de nogal onverbloemde toon van deze passage is het niet goed voor te stellen
datt deze analyse aan de hoogste partijleiding gericht was. In een dergelijk geval
zoudenn omzichtiger formuleringen voor de hand hebben gelegen.
Brezjnevv maakte volgens Leonov bij zijn jaarlijkse ontmoetingen met OostEuropesee leiders 's zomers op de Krim soms ook gebruik van de analyses van het
Eerstee Hoofddirectoraat van de politieke situatie in die landen. Brezjnev had dan
vaakk te maken met leiders die de toestand in hun land mooier voorstelden dan de
werkelijkheid,, terwijl het materiaal van het Eerste Hoofddirectoraat dat de secretaris-generaall onder ogen kreeg aanzienlijk zorgwekkender van inhoud was. Zo
maaktee Brezjnev ook gebruik van materiaal van de KGB bij een ontmoeting op de
Krimm met de Poolse leider Edward Gierek in 1980. Gierek was het met de analyse
overr de toestand in Polen die hij te horen kreeg absoluut niet eens. Hij meende
volgenss Leonov dat 'sommige Sovjet personen die in Polen werkten een verdraaid
beeldd gaven van de werkelijkheid, laster uitten e.d.' Brezjnev nam vervolgens gas
terug.. Hij ging akkoord met de toelichting op de politieke situatie die Gierek gaf en
nodigdee de Poolse leider vervolgens bij wijze van verzoenend gebaar uit nog enkele
dagenn op de Krim te blijven om vakantie te houden. Daar kwam het helaas niet van,
merktt Leonov droogjes op, want net op dat moment begon het in Polen zeer onrustig
tee worden waardoor Gierek snel naar Warschau moest terugkeren. Er waren massale
stakingenn uitgebroken die uiteindelijk zouden leiden tot Giereks aftreden, de oprichtingg van Solidariteit en op de lange termijn, om met Leonov te spreken, tot 'de ineenstortingg van het pseudo-socialistisch systeem' in Polen.147 Hier was dus, afgaandee op Leonov, sprake van een correcte analyse van een situatie door de inlichtingendienst,, waar uiteindelijk niets mee gedaan werd.
Eenn beschrijving van de manier waarop de KGB ten tijde van de Koude Oorlogg in Polen aan zijn informatie kwam is te vinden in de memoires van Vitali Pavlov
RoekovoditeliRoekovoditeli Polsji glazami razvedtsjika ('De leiders van Polen door de ogen van
eenn inlichtingenofficier'). Ze dateren uit 1998 en zijn gewijd aan de jaren 19731984,, toen Pavlov de chef van de officiële KGB-Vertegenwoordiging in Warschau
was.. Het was toen zijn belangrijkste taak verslag uit te brengen aan de Centrale in
Moskouu en indirect ook aan de Sovjet partijtop over de interne ontwikkelingen in
Polen.. Van belang is wat voor opdracht Pavlov bij zijn vertrek naar Polen in 1973
vann KGB-voorzitter Andropov meekreeg. Pavlov had op dat moment al zijn sporen
inn het inlichtingenwerk bij de KGB verdiend. Hij was in 1938 bij de inlichtingendienstt van de NKVD komen werken en onder meer rezident in Canada toen de
GROe-vercijferaarr Igor Gouzenko daar in september 1945 politiek asiel aanvroeg.148
Pavlovv kreeg in 1973 expliciet van Andropov te horen dat er een belangrijke beperkingg gold bij het verzamelen van zijn informatie in Polen. Andropov zei:
Denkk er wel aan dat u niet het recht hebt daar te werken met inlichtingenmethodenn in de zin van operationeel werk met agenten. Geen rekruteringen
enn conspiratieve activiteiten [zijn toegestaan] die kunnen worden uitgelegd
alss inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een vriendschappe220 0

lijkcc en met ons verbonden socialistische staat.
Hett maakte ook onderdeel uit van Pavlovs taak, de samenwerking tussen de KGB en
dee Poolse diensten te bevorderen. De informatie die met die diensten werd uitgewisseldd had echter volgens Pavlov uitsluitend betrekking op inlichtingen- en contra-inlichtingenwerkk tegen buitenlandse (lees: westerse) diensten. Materiaal over de
binnenlandsee situatie in Polen werd door de diensten in Warschau niet verstrekt.
Pavlovv diende zijn informatie voornamelijk te vergaren door op 'legale' wijze, als
eenn 'diplomaat', te werk te gaan zoals hij schrijft. Hij diende aan informatie te komenn door de uitwisseling van meningen en door gesprekken met vertegenwoordigers
vann de Poolse overheid, waaronder ook van het ministerie van Binnenlandse Zaken
datdat de inlichtingen- en veiligheidsdienst onder zich had.150 Voorzover er informatie
afkomstigg was van het ministerie van Binnenlandse Zaken diende die voornamelijk
omm reeds eerder bemachtigde informatie uit andere bronnen te verifiëren.151 Het
verbodd agenten in Polen te rekruteren gold volgens Pavlov uitsluitend ten aanzien
vann Poolse staatsburgers. Buitenlanders - waarmee Pavlov waarschijnlijk vooral
westersee staatsburgers bedoelt - mochten worden gerekruteerd met medeweten en
toestemmingg van de Poolse dienst.152 Pavlov vatte zijn taak en werkwijze in Polen
alss volgt samen:
Alss inlichtingenofficier begreep ik dat ik dat alles [d.w.z.de verzameling van
informatie]] slechts kon uitvoeren, als ik zou beschikken over betrouwbare
bronnenn van informatie. En dergelijke bronnen konden slechts die Polen zijn,
diee zich in het centrum van de macht bevonden, die zich dagelijks bezighieldenn met de praktische verwezenlijking van het staatsbeleid op alle
aangegevenn terreinen. Maar Polen rekruteren en tot conspiratieve samenwerkingwerking overhalen kon niet. Het was categorisch verboden dat te doen in socialistischee broederstaten. Bijgevolg bleef mij slechts één weg open: het aangaann van contacten en betrekkingen, het aangaan van betrekkingen van wederzijdss vertrouwen met sommigen van hen, die op persoonlijke, strikt individuelee basis mij konden helpen bij het begrijpen van gebeurtenissen die zich
inn het land afspeelden, van verschijnselen en activiteiten van afzonderlijke
politicii en van besluiten van de leiders.153
Eenn manier van werken, kortom, zoals die ook al in het eerdere, aan Nikolaj Leonov
ontleendee citaat is aangeduid. Voor dergelijke relaties gebruikte Pavlov de term
'vertrouwelijkk contact', die zoals gezegd ook door Oleg Gordievsky en Viktor
Groesjkoo in hun memoires wordt gebruikt.154 Pavlov zegt dat het verwerven van een
vertrouwelijkk contact in zekere zin een vorm van inlichtingenwerk was, maar wat bij
inlichtingenwerkk het voorstadium was van de rekrutering van een volwaardige
agent,, was in dit geval het eindstadium.155 Gordievsky's opmerking dat een vertrouwelijkk contact vaak zonder het te weten informatie zou verstrekken, is in het geval
vann Pavlov niet van toepassing. De vertrouwelijke contacten van Pavlov wisten
immerss wel degelijk waar de informatie die zij hem verstrekten naar toe ging. De
personenn met wie hij in Polen sprak waren zich er doorgaans zeer wel van bewust
datt zij met een KGB-officier te maken hadden. Onder de personen met wie Pavlov
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vertrouwelijkee contacten onderhield waren ministers en hoge partijfunctionarissen,
maarr ook sleutelfiguren op provinciaal en lokaal niveau. Zo onderhield hij goede
betrekkingenn met belangrijke politici als Wojciech Jaruzelski, Stanislaw Kania en
Czeslaww Kiszczak, om enkele van de meer bekende namen te noemen. Die contacten
warenn gebaseerd op 'ideologische eensgezindheid en gemeenschappelijke belangen
bijj de verdediging van de veiligheid van onze staten.'156 Uit zijn memoires blijkt
duidelijkk dat ontmoetingen met dergelijke personen niet volledig conspiratief van
aardd waren, zoals bij een volwaardige agent het geval zou zijn. Over de inhoud van
dee gesprekken gaf Pavlov aan zijn andere Poolse contacten echter geen opening van
zaken.. Hij liet zijn gesprekspartners nooit merken van wie hij welke informatie had
ontvangenn en liet zich zo min mogelijk uit over andere contacten.157 Zelfs tegenover
Sovjett functionarissen die hij informeerde over de toestand in Polen liet Pavlov zich
niett uit over zijn bronnen. De enige uitzonderingen daarop waren naar zijn zeggen
Andropovv en de chef van het Eerste Hoofddirectoraat Vladimir Krjoetsjkov.158 Ook
tegenoverr de Sovjet ambassadeur in Polen liet hij zich niet over zijn bronnen uit.159
Inn tegenstelling tot wat Sovjet diplomaten in Polen deden garandeerde Pavlov zijn
bronnenn anonimiteit, ook tegenover de Centrale van de KGB in Moskou. Dat maakte
henn volgens hem veel mededeelzamer, want dat betekende dat zij niet door andere
Sovjett functionarissen ter verantwoording konden worden geroepen voor wat zij
tegenoverr Pavlov hadden gezegd.
Pavlovv zorgde er naar eigen zeggen angstvallig voor dat hij in zijn contacten
mett Poolse politici niet te ver ging. Hij stelde bijvoorbeeld Stanislaw Kania, leider
vann de PVAP van september 1980 tot oktober 1981, nooit vragen die hem zouden
plaatsenn in de 'pijnlijke positie van een informant' (informator in het Russisch) en
diee 'zijn loyaliteit aan [de Poolse] partij en staat zouden raken'.161 Ook bij andere
Poolsee bekenden en contacten zoals de hoge veiligheidsfunctionaris Miroslaw
Milewski,, onder meer in 1980-1981 minister van Binnenlandse Zaken, stelde hij
geenn 'delicate kwesties aan de orde, die geïnterpreteerd konden worden als in strijd
mett de belangen van zijn land'.162 Ook stelde Pavlov naar eigen zeggen contacten
alss Kania en Milewski
(...)) geen vragen over hun 'binnenlandse, zuiver Poolse' aangelegenheden,
diee voor hen een delicate toestand zouden creëren. Nee, in plaats van een
botte,, rechtstreekse belangstelling [te tonen] voor datgene wat voor mij belangrijkk was te weten, luisterde ik veel meer naar hen door aandachtig hun
meningenn en zienswijzen te analyseren en te vergelijken met wat ik te weten
kwamm van mijn andere contacten. Als regel kwam ik tot de juiste conclusies. .
Onduidelijkk is welke vragen precies voor de twee Poolse politici 'een delicate
toestandd zouden creëren.' Dat Pavlov die vragen niet stelde, lijkt in de praktijk niet
zoveell te hebben uitgemaakt. Hij zegt bijvoorbeeld dat er tussen hem, Kania en
Milewskii 'op het terrein van de handhaving van de staatsveiligheid' geen sprake was
vann 'bijzondere geheimen'.164 Dat moet haast onvermijdelijk betekenen dat de
mededeelzaamheidd van Kania en Milewski als 'vertrouwelijke contacten' erg groot
iss geweest. Waarschijnlijk doelde Oleg Kaloegin daarop toen hij Milewski, zoals
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eerderr gezegd, een 'asset' van de KGB in Polen noemde. De rapportages van
Milewskii aan de KGB en zijn eigen partijleiders over de binnenlandse situatie in
Polenn waren desondanks soms onbetrouwbaar volgens Kaloegin.165 Pavlov kon dat
waarschijnlijkk met behulp van de andere contacten die hij er in Polen op na hield
gemakkelijkk corrigeren. Op zijn beurt speelde Pavlov aan Kania en Milewski
gegevenss door die betrekking hadden op de westerse beoordeling van het beleid van
dee Poolse partijleider Gierek.166 De bedoeling daarvan was ongetwijfeld Kania en
Milewskii in een voor Gierek ongunstige zin te beïnvloeden, waarschijnlijk door hen
positievee westerse commentaren over Giereks politiek toe te spelen. Pavlov had het
namelijkk bepaald niet begrepen op het economische en politieke beleid van Gierek.
Datt leidde naar zijn mening tot een vergroting van de westerse invloed in Polen,
onderr meer omdat de Poolse partijleider in ruime mate gebruik maakte van de
mogelijkheidd westerse kredieten te krijgen. Waarin de positie van een agent,
informantt en vertrouwelijk contact in de optiek van Pavlov precies van elkaar verschilden,, is niet altijd even duidelijk. In aansluiting op Andropovs taakomschrijving
schrijftt Pavlov bijvoorbeeld dat zijn contacten in Polen niet conspiratief van aard
mochtenn zijn, zoals bij het werken met agenten wel gebruikelijk is. Dat laat zich
echterr weer niet rijmen met het feit dat zijn vertrouwelijke contacten met Poolse
politicii en fiinctionarissen zoals gezegd niet voor de volle honderd procent een openlijkk karakter hadden.
Vasilii Mitrokhin wijst in een van zijn publicaties op een ander belangrijk
verschill tussen een 'agent' en een 'vertrouwelijk contact', namelijk dat de laatste
categoriee personen geen 'verplichting' had tegenover een inlichtingenofficier. Dat
impliceertt dat een agent een verdergaande verbintenis met de KGB had dan een
vertrouwelijkk contact, zoals uit het voorgaande al viel af te leiden. Mitrokhin meent
ookk dat een vertrouwelijk contact in tegenstelling tot een agent geen operationele
trainingg kreeg. Het is uit memoires van KGB'ers bekend dat een agent door de
KGB-inlichtingenofficierr die hem runde vaak werd geïnstrueerd over bijvoorbeeld
dee manier waarop hij mogelijke volgers van de tegenpartij moest afschudden en
anderee veiligheidsmaatregelen.169 Mitrokhin merkt op dat in het geval van een
volwaardigee agent geheimhouding een belangrijkere rol speelde dan bij een vertrouwelijkk contact. Ook in het laatste geval kon echter volgens hem soms sprake zijn
vann het in acht nemen van geheimhouding en andere veiligheidsmaatregelen. De
matee waarin dat gebeurde hing waarschijnlijk van de specifieke omstandigheden af.
Somss kon een persoon blijkbaar ook formeel van de ene categorie naar de andere
wordenn overgebracht. De KGB-officier Jevg. Grig schrijft bijvoorbeeld in zijn
memoiress dat vertrouwelijke contacten in bepaalde gevallen konden uitgroeien tot
volwaardigee agenten.171 Het kon blijkbaar ook voorkomen dat een hele groep
agentenn naar de categorie vertrouwelijk contact werd overgebracht. Dat schijnt
omstreekss mei 1978 in Afghanistan te zijn gebeurd. Mitrokhin schrijft naar aanleidingg daarvan:
Whenn a regime similar to the Soviet system is established in a country and
KGBB agents come to power and occupy the most senior posts, then the agent
relationshipp with the country is interrupted and some agents become trusted
contacts. .
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Err had zich al eerder iets soortgelijks voorgedaan in het geval van de Afghaanse
communistt Nur Muhammad Taraki die al sinds 1951 KGB-agent was met de
codenaamm 'Nur'. Toen Taraki in 1965 werd gekozen tot secretaris-generaal van de
Democratischee Volkspartij van Afghanistan (de communistische partij) had de KGB
volgenss Mitrokhin besloten de 'agentencontacten' met hem af te breken, wat niet
betekendee dat alle contacten met hem werden verbroken. De KGB behield zich het
rechtt voor in het geheim weer contact met Taraki op te nemen om eventueel
praktischee steun aan de Afghaanse partij te kunnen verlenen.173 (Waarschijnlijk moet
inn dat laatste geval bijvoorbeeld gedacht worden aan het geven van financiële
ondersteuning.)) De KGB deelde het Centraal Comité van de CPSU zijn besluit van
diee strekking mee. Wat precies in het geval van Taraki de overwegingen zijn
geweestt om hem niet langer als agent te behandelen, is niet duidelijk. In Afghanistan
leekk er in 1978 een situatie te zijn ingetreden die ruwweg vergelijkbaar was met die
inn de staten in Oost-Europa, waar immers ook met de rekrutering van agenten de
nodigee terughoudendheid diende te worden betracht.
Ondankss het feit dat Pavlov niet met agenten werkte, was de aard van de informatiee die hij in Polen wist te bemachtigen en vooral ook de vertrouwelijkheidsgraadd ervan, indrukwekkend. Zo kon hij in het midden van de jaren '70 via een
'contact'' een stenografisch verslag bemachtigen van een rede van Gierek voor
provincialee partijsecretarissen. Daarin liet de partijleider zich zeer negatief uit over
dee Poolse bevolking die zich toen net weer van haar rebelse en opstandige kant had
latenn zien. Gierek had zijn landgenoten namelijk ten overstaan van de partijsecretarissenn als 'een kudde schurftige schapen' betiteld.174 Een ander voorbeeld speelde op
hett eind van de jaren '70. Naar aanleiding van publicaties in de westerse pers over
dee mogelijke productie van een atoombom door Israël had Gierek 'in kleine kring'
opgemerktt dat Polen ook een eigen atoombom zou moeten hebben. Hij had zelfs
opdrachtt gegeven de technische mogelijkheden uit te zoeken. Uiteindelijk zou er
nietss van het idee komen, maar Pavlov had wel 'langs strikt vertrouwelijke weg' de
uitspraakk van Gierek te horen gekregen. Hetzelfde gebeurde met de 'in zeer kleine
kring'' door Gierek gedane uitspraak dat Polen aanspraak zou moeten maken op een
deell van Antarctica.175 Pavlov maakt verder gewag van twee belangrijke zittingen
vann het Poolse Politbureau in de jaren '70 waarbij hij de details van de beraadslagingenn korte tijd later (hoeveel later precies is niet duidelijk) van deelnemers te
horenn kreeg. Elders schrijft hij dat hij in de pauzes van belangrijke zittingen van
hett Politbureau of het Centraal Comité in het roerige jaar 1980 van leden van beide
organenn telefonisch dan wel via rechtstreeks persoonlijk contact te horen kreeg hoe
dee zaken er voorstonden.
Dergelijke informatie was voor Moskou ongetwijfeld
niett nieuw. Mitrokhin schrijft dat de KGB-vertegenwoordiging in Warschau al
eerder,, nog vóór de komst van Pavlov naar de Poolse hoofdstad, de notulen van een
vergaderingg van het Poolse Politbureau in december 1970 naar Moskou had gestuurd.. Een van de Poolse politici met wie Pavlov zich tijdens zijn verblijf in
Warschauu ook intensief bezighield was Mieczyslaw Moczar, die onder meer in de
jarenn '60 enige jaren minister van Binnenlandse Zaken was geweest. Van een Poolse
bronn kwam Pavlov te weten dat Moczar tegen een Politbureaulid van de Poolse
partijj had gezegd dat hij over compromitterend materiaal beschikte over vele
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leidendee partij- en staatsfiinctionarissen.
Mitrokhin zegt trouwens dat de KGBvertegenwoordigingg in Warschau al vóór de komst van Pavlov in 1973 aan de
Centralee liet weten dat Moczar compromitterend materiaal over Poolse politici
gebruiktee bij de interne politieke strijd en systematisch de andere Poolse leiders
afluisterde..
Het feit dat Moczar over die informatie beschikte én het feit dat
Pavlovv dat vervolgens te weten kwam, kon in bepaalde situaties uiteraard van groot
politiekk belang zijn. Pavlovs systeem van informatievergaring werkte zo, dat hij via
zijnn bronnen toch wel de persoonlijke zienswijze en politieke stellingname te weten
kwamm van bepaalde Politbureauleden die om wat voor reden dan ook tegenover hem
weinigg mededeelzaam waren. Hij wist welke kwesties in het Politbureau en op plena
vann het Centraal Comité van de Poolse partij aan de orde zouden komen en welke
belangrijkee personele wijzigingen er in het partij- en staatsapparaat voor de deur
stonden.. Door die laatste omstandigheid kon hij zich soms al in een vroeg stadium
toeleggenn op personen van wie hij wist dat zij in de naaste toekomst een positie
zoudenn bekleden, waarin zij over belangwekkende informatie zouden beschikken.1 '
Geenn wonder dat Gierek zich intern er wel eens over beklaagde dat men in Moskou
beterr op de hoogte was met de situatie in Polen dan hijzelf. Hij verdacht blijkbaar
zijnn eigen ministerie van Binnenlandse Zaken (waar in Polen zoals gezegd de
inlichtingen-- en veiligheidsdienst onder viel) ervan dat het informatie aan Moskou
doorspeelde.. Pavlov meent dat het Poolse ministerie aan de eigen politieke leiders
veell informatie over de binnenlandse situatie in Polen voorlegde, maar een en ander
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werdd door Gierek c.s. grotendeels genegeerd.
Inn een van zijn andere werken geeft Pavlov een nadere precisering van de
manierr waarop hij als chef van de KGB-vertegenwoordiging in Polen informatie
overr de politieke situatie in dat land verzamelde. De werkwijze die hij daarbij
hanteerdee noemt hij 'indirecte penetratie' (zaotsjnoje proniknovenije), een term die
sterkk aan het gangbare inlichtingenwerk doet denken, hoewel hierbij volgens Pavlov
zoalss gezegd de gebruikelijke methoden waaronder het rekruteren van agenten,
achterwegee bleven.183 Indirecte penetratie hield in dat Pavlov zoals hij dat formuleerdee 'mijn aanwezigheid [in de hoogste regionen van de Poolse politiek] verwezenlijktee door de ogen en oren van anderen.' 84 Hij noemt ook de voorwaarden die
moestenn worden vervuld voor succesvolle indirecte penetratie:
Interessee van de door mij gewenste gesprekspartners in ontmoetingen met
mij;; bereidheid van hun kant tot openhartige gesprekken en bespreking van
allee mogelijke Poolse problemen; de meest uitvoerige inventarisatie van persoonlijkee karakteristieken van iedere afzonderlijke gesprekspartner; hun toegankelijkheidd voor ontmoetingen en gesprekken op elk gewenst moment en
mijnn bereidheid tot een ontmoeting met hen, wanneer bij hen de behoefte opkomtt aan een gesprek met mij.185
Uitt het voorgaande blijkt duidelijk dat er sprake was van een mate van toegankelijkheid,, die bij een gewone agent in veel gevallen bij lange na niet gehaald wordt. Een
agentt dient zich immers aan strikte regels van conspiratie te houden en zal daardoor
normaall gesproken ernstig in de frequentie van zijn contacten worden belemmerd.
Err zijn uit de geschiedenis van de KGB inlichtingenoperaties bekend waarbij
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persoonlijkee ontmoetingen met de betrokken agent tot de uitzonderingen behoorden
off zelfs helemaal niet voorkwamen.186
Onderr de instanties die Pavlov op die manier 'indirect' wilde 'penetreren'
warenn de belangrijkste organen van de Poolse partij: het Politbureau en het Secretariaat,riaat, de belangrijkste afdelingen van het Centraal Comité en de provinciale comités
vann de partij. Het regeringsapparaat was minder van belang, met uitzondering van
instantiess als het kabinet van de premier, de ministeries van Defensie, Binnenlandse
Zakenn en Buitenlandse Zaken en de hoogste leidinggevende instanties bij radio en
televisie.. Objecten van groot belang waren verder ook de leiding van de vakbonden,
hett katholieke episcopaat, schrijvers- en kunstenaarsbonden en de centrale instanties
vann de andere politieke partijen die met de communistische partij 'verbonden'
waren.. Deze lijst met instanties die diende te worden gepenetreerd was door Pavlov
aann het begin van zijn werk in Polen opgesteld. Tevens waren bij al die instellingen
dee dragers van informatie geïdentificeerd, die als de meest veelbelovende gesprekspartnerss konden worden beschouwd. Alleen diegenen werden als zodanig aangemerktt die persoonlijk vrijwel constant toegang hadden tot 'hun' object. In de
partijtopp waren dat bijvoorbeeld de leden van het Politbureau en het Secretariaat,
hunn naaste medewerkers, leiders van belangrijke afdelingen van het Centraal Comité
enn provinciale eerste secretarissen van de partij. Soortgelijke 'informatiedragers'
werdenn geïdentificeerd bij de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en
Buitenlandsee Zaken. Elders heeft Pavlov gezegd dat hij zich bij het verwerven van
vertrouwelijkee contacten concentreerde op de 'driehoek van invloed': het ministerie
vann Binnenlandse Zaken, dat van Defensie en het Centraal Comité.187 Hij ging bij dit
alless voortvarend tewerk. Eind 1973, toen hij nog maar net in Polen was gestationeerd,, had Pavlov al vijftien gesprekspartners gevonden die hij op elk door hem
gewenstt moment kon ontmoeten. Uiteindelijk zou die kring uitgroeien tot enkele
tientallenn leidende figuren bij belangrijke 'objecten' in de hoofdstad Warschau en
tienn tot vijftien personen daarbuiten, vooral eerste secretarissen van belangrijke
provincies.1888 Bij het uitkiezen van de juiste gesprekspartners werden Pavlov en de
anderee medewerkers van de KGB-vertegenwoordiging in Polen geholpen door
medewerkerss van het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken, m.a.w. de Poolse
veiligheidsdienst.. Zij deelden met Pavlov c.s. 'hun zienswijze over [voor Pavlov]
nuttigee gesprekspartners en gaven soms interessante details over hun leven en
activiteiten.'1899 Van belang bij Pavlovs activiteiten was tevens dat hij voor zijn
Poolsee bekenden ook een nuttige gesprekspartner was omdat hij zelf goed was
ingevoerdd in Poolse aangelegenheden en in de manier van denken van de Sovjet
leiders. .
Alss men de werkwijze van Pavlov en zijn contacten binnen het Poolse
establishmentt in aanmerking neemt, is het de vraag of het voor de KGB nog nodig
wass in die kringen over agenten in de gangbare betekenis van het woord te beschikken.. Pavlov zei dat zelf met zoveel woorden in een kort interview met de Russische
krantt Izvestia in begin 1996, toen het spionageschandaal rond de Poolse premier
Joszeff Oleksy speelde. Hij zei onder meer:
Err was in feite geen enkele behoefte aan een formele regeling van die samenwerkingg [d.w.z. een formele rekrutering als agent]! De meest hoogge226 6

plaatstee Poolse politici, te beginnen bij de leden van het Politbureau, deelden
dee vertegenwoordigers van de KGB alles mee, wat Moskou interesseerde. Ze
steldenn zich bijna in een rij op om als eerste aan de vertegenwoordiger van
Moskouu de nieuwste informatie mee te delen. (...) Zij waren zeer openhartig.
(...)) Velen van mijn gesprekspartners dachten dat nauwe betrekkingen met de
KGB-Vertegenwoordigerr hun positie in Warschau zouden verbeteren. Op
kritiekee momenten vroegen sommige leden van het Politbureau van het CC
vann de PVAP mij voor hen een direct gesprek met de leiding van de KGB te
organiserenn per hoge-frequentieverbinding.191
Inn het vraaggesprek wees Pavlov nog op een belangrijk kenmerk van een agent: over
zoo iemand werd een dossier aangelegd. Dat betekende dat er, om aan de eis te
voldoenn dat er in Polen geen agenten werden gerekruteerd, naar zijn zeggen in het
KGB-archieff in Moskou over zijn vertrouwelijke contacten geen dossiers werden
aangelegd. .
Ditt alles overziende is het duidelijk dat de KGB, en daarmee ook de Sovjet
leiders,, in de periode dat Pavlov in Polen was gestationeerd, over uitstekende
informatiee betreffende de interne situatie in Polen moet hebben beschikt. Er werden
misschienn inderdaad in Poolse leidende kringen geen agenten gerekruteerd in de
formelee zin van het begrip zoals de KGB dat hanteerde. Het is begrijpelijk dat die
kwestiee voor de Polen erg gevoelig lag en dat de repercussies van een mogelijke
ontdekkingg door de Poolse overheid van volwaardige spionage door hun belangrijkstee bondgenoot ernstig konden zijn. Het vergaren van inlichtingen door KGBillegalenn in Polen en andere Oost-Europese landen zoals dat door Mitrokhin
geschetstt wordt, was veel moeilijker te traceren. Een belangrijk kenmerk van die
operatiess was bovendien dat zij vooral op kringen van dissidenten en dergelijke
gerichtt waren en niet zozeer op de partijtop. Dat maakte waarschijnlijk dat zij
politiekk gezien minder gevoelig lagen. Afgaande op wat Pavlov schrijft, heeft een
verbodd op formele rekruteringen aan de kwaliteit van de informatie uit leidende
Poolsee kringen waarschijnlijk nauwelijks afbreuk gedaan. In het eerder genoemde
gevall van de rede van Gierek voor de provinciale partijsecretarissen had een
vertrouwelijkk contact Pavlov zelfs de letterlijke tekst geleverd, wat een volwaardige
agentt hem nauwelijks had kunnen verbeteren.
5.85.8 Samenwerking bij operaties op Pools grondgebied
Pavlovv gaat ook uitvoerig in op operaties die samen met de Poolse dienst werden
uitgevoerdd tegen ambassades, consulaten en andere objecten van westerse mogendhedenn op Pools grondgebied. Hij gebruikt daarvoor de term operatsii tajnych
bezagentoernychbezagentoernych fizitsjeskich proniknovenii ('operaties met geheime fysieke
penetratiee zonder gebruikmaking van agenten'), door Pavlov afgekort als 'TFPoperaties'.. Zoals de term al suggereert ging het daarbij om de penetratie van
objecten,, waarbij geen agenten werden ingezet. Er werd bij zo'n TFP-operatie
bijvoorbeeldd ingebroken om ergens afluisterapparatuur te plaatsen of om documentenn weg te nemen die na zo kort mogelijke tijd, na te zijn gefotografeerd, weer op de
oorspronkelijkee plaats werden teruggelegd. Samen met zijn Poolse collega's werden
err volgens Pavlov vele TFP-operaties tegen westerse objecten in Polen uitgevoerd in
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dee periode dat hij daar gestationeerd was. Pavlov geeft geen informatie over de
preciezee namen van de gepenetreerde objecten, het land waarbij ze hoorden of de
locatie.. Men probeerde het aantal personen met kennis van deze operaties zo klein
mogelijkk te houden, maar er waren naar zijn schatting in de elf jaar dat hij in
Warschauu was gestationeerd aan beide zijden in totaal toch nog ongeveer honderd
personenn bij betrokken. Zijn deelname aan deze gezamenlijke TFP-operaties gaf
Pavlovv tijdens zijn periode in Polen naar eigen zeggen eigenlijk de grootste bevrediging.. Hij gaat er van uit dat westerse diensten na het einde van het communisme in
Polenn wel het een en ander over deze operaties te weten zijn gekomen, want zij
hebbenn toenadering gezocht tot de diensten van het nieuwe niet-communistische
bewind.. Pavlov veronderstelt ook dat westerse diensten na 1989 toegang hebben
gekregenn tot de archieven van de voormalige Oost-Europese diensten, die de nodige
informatiee bevatten over de samenwerking met de KGB en de GROe. Of westerse
dienstenn ook te weten zijn gekomen wat de inhoud was van de door de KGB en zijn
Poolsee collega's bemachtigde geheimen, is echter volgens hem de vraag. Die
informatiee werd namelijk bewust binnen een nog veel kleinere kring van personen
gehoudenn dan de genoemde honderd. De Poolse dienst voerde ook zelfstandig TFPoperatiess uit tegen westerse objecten, waar de KGB niet bij betrokken was. Pavlov
verondersteltt dat bij dergelijke louter Poolse operaties nog eens enkele tientallen
Poolsee specialisten extra betrokken waren.192 Er vonden waarschijnlijk vrij veel
gezamenlijkee TFP-operaties in Polen plaats, omdat er in dat land veel objecten
warenn die belangstelling hadden van zowel de Poolse dienst als de KGB. Afgaandee op wat Pavlov schrijft, was het de KGB en de Poolse dienst vaak te doen om het
bemachtigenn van buitenlandse codes. Het is op zich niet verbazingwekkend dat
dergelijkee operaties in Oost-Europese landen zoals Polen plaatsvonden. De plaatselijkee omstandigheden waren daarvoor immers zeer gunstig, omdat Oost-Europa
'bevriendd gebied' was en men bijvoorbeeld van de lokale politie niets te vrezen had
alss men heimelijk in een gebouw probeerde binnen te dringen. In veel gevallen kon
menn waarschijnlijk zelfs op medewerking rekenen. Het is bekend dat de KGB op
soortgelijkee wijze tewerk ging tegen westerse ambassades e.d. in de USSR, door
eigenn mensen als ambassadepersoneel te laten werken en waar mogelijk afluisterapparatuurr te plaatsen.194 In westerse landen was de situatie voor de KGB en bevriende
Oost-Europesee diensten uiteraard wezenlijk anders. Daar waren het vooral westerse
dienstenn die probeerden diplomatieke en andere objecten van de Sovjet Unie en haar
bondgenotenn te penetreren. Zo luisterde de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienstt in 1958-1961 bijvoorbeeld de Chinese ambassade in Den Haag af. De
resultatenn van die operatie werden met de CIA gedeeld.195
Dee KGB voerde volgens Pavlov op Pools territorium niet zelfstandig TFPoperatiess uit, zonder medewerking van de Poolse collega's. Bij de beslissing of
dergelijkee operaties zouden plaatsvinden had volgens Pavlov de chef van het
Tweedee Hoofddirectoraat van de KGB (contra-inlichtingen) in Moskou het laatste
woord.. De KGB-voorzitter werd ook meestal in de zaak gekend. De rol van de
cheff van het Tweede Hoofddirectoraat is op zich niet verwonderlijk, omdat dat de
takk van dienst was bij de KGB die ook in de Sovjet Unie zelf voor dergelijke
operatiess tegen objecten van buitenlandse mogendheden verantwoordelijk was.
Blijkbaarr ging de aanzet tot de samenwerking van de twee diensten van de Polen uit.
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Doorgaanss was er sprake van een technisch probleem dat zij zonder de KGB niet
kondenn oplossen.197 Zo gebruikten de ambassade en andere diplomatieke vestigingenn van West-Duitsland een bepaald type slot voor het afsluiten van kistjes met
diplomatiekee post. De Polen waren er wel in geslaagd in de Bondsrepubliek een
prototypee van zo'n slot te bemachtigen, maar slaagden er toch niet in op eigen kracht
dee door de West-Duitsers gebruikte sloten te openen. Daarvoor werd de hulp van de
KGBB ingeroepen, die een specialist stuurde die onder andere met röntgenapparatuur
werktee en erin slaagde in de korte tijd dat de Polen over de kist met diplomatieke
postt konden beschikken, deze te openen. Aangezien de Duitsers de cijfercodes van
dee gebruikte sloten nog wel eens veranderden, moest de KGB-specialist in totaal
ongeveerr tien keer overkomen om een slot te openen. De techniek werd niet met de
Polenn gedeeld, want het gebruik ervan vereiste grote ervaring en werd door de KGB
alss het beroepsgeheim van de betrokken specialist beschouwd. De informatie
afkomstigg uit de door de Polen meegelezen West-Duitse diplomatieke post werd
doorr hen wel met de KGB gedeeld.1 8 Bij het besluit van de KGB de technische
kennis,, in dit geval betreffende het openen van een slot, niet met de Polen te delen
kann ook een gebrek aan vertrouwen ten opzichte van de Poolse collega's een rol
hebbenn gespeeld. Er bestond namelijk volgens Pavlov bij de Centrale van de KGB
dee angst dat er via de Poolse dienst nog wel eens informatie naar het Westen kwam.
Datt was bijvoorbeeld het geval geweest in 1961 toen de eerder genoemde Poolse
inlichtingenofficierr Michael Goleniewski naar het Westen overliep. "
Bijj andere gezamenlijke TFP-operaties gingen de twee diensten globaal
volgenss hetzelfde stramien tewerk. Zo had de Poolse dienst in 1973 aan de KGB de
codee van een niet nader genoemd Latijns-Amerikaans land gegeven die door een van
zijnn mensen was bemachtigd. Die code was voor de KGB van belang omdat het land
inn kwestie nauw samenwerkte met de Verenigde Staten, ook vanuit zijn ambassade
inn Moskou. Toen de code werd gewijzigd, wat periodiek gebeurde, richtte Pavlov
eenn verzoek tot zijn Poolse collega's. Die bleken in staat de ambassade van dat land
inn Warschau binnen te komen, maar konden zich geen toegang tot de safe verschaffenn waarin de codes werden bewaard. Daarvoor werd de assistentie van de KGB
ingeroepenn en de operatie werd uiteindelijk met succes bekroond.200 Kennelijk
haddenn de Polen toch enige ruimte zelf te beslissen wat zij met de KGB aan informatiee deelden en wat niet. Het was volgens Pavlov niet vanzelfsprekend dat zij alle
materiaall dat in een TFP-operatie werd bemachtigd aan de KGB overdroegen.
Doorgaanss werd alleen materiaal aan de KGB doorgegeven dat geen betrekking had
opp 'interne Poolse zaken'. Met dat laatste werden operaties op Pools grondgebied
doorr een buitenlandse inlichtingendienst bedoeld.2 l Bij een bepaalde operatie
slaagdee de Poolse dienst er bijvoorbeeld opnieuw in met behulp van een KGBspecialistt een safe te openen in een cultureel centrum van een Europees land dat van
daaruitt in Polen inlichtingenwerk bedreef. De code die in de safe werd aangetroffen
werdd met de KGB gedeeld, maar de andere informatie over de activiteiten van de
betreffendee buitenlandse dienst hielden de Polen voor zich.202 In een ander geval
werdd dergelijk materiaal wel met de KGB gedeeld, volgens Pavlov als blijk van
grotee tevredenheid van de Polen over de gezamenlijke operatie. Dat was echter een
uitzondering.200 Soms waren er projecten van lange adem. Aan de voorbereiding van
eenn bepaalde TFP-operatie tegen een object van een Europees land werkten de Polen
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vijfjaar,, daarbij steeds de KGB consulterend. Het was dan ook een belangrijke
operatiee waaraan een KGB-specialist te pas kwam en die de twee samenwerkende
dienstenn diplomatieke codes opleverde. De Poolse dienst bemachtigde daardoor veel
actueell inlichtingenmateriaal over de concrete intenties ten aanzien van Polen van
diversee westerse mogendheden waaronder de Verenigde Staten. Een dame die
toezichtt hield bij het Europese object werd door de Polen volgens een beproefde
methodee 'geneutraliseerd', waarbij Pavlov in het midden laat hoe men daarbij
preciess tewerk ging.204
Eenn aanwijzing dat in andere Oost-Europese staten soortgelijke operaties
tegenn westerse vestigingen werden ondernomen is te vinden in de memoires van de
KGB-officierr Vadim Oedilov. In de jaren '60 was Oedilov 'op verzoek van de
Bulgaarsee contra-inlichtingendienst' enige tijd in Sofia gestationeerd. Daar speelde
hijj een belangrijke rol bij de penetratie van westerse objecten in de Bulgaarse
hoofdstad.. Doelwitten waren onder meer de Italiaanse en Franse ambassades. In het
eerstee geval ging het om codes en werd er eerst een uitgebreide en langdurige
observatiee uitgevoerd om informatie te verzamelen over de bewaking en het komen
enn gaan van personeel in de ambassade. In het tweede geval was het de bedoeling de
codess van de Franse buitenlandse inlichtingendienst en mogelijk diplomatieke codes
tee bemachtigen. Op die manier wilde men te weten komen wat de politieke betekenis
wass van de Franse uittreding uit de militaire organisatie van de NAVO, die in de
eerstee helft van de jaren '60 had plaatsgevonden. Moskou verheugde zich over dat
Fransee besluit, maar hield ook rekening met de mogelijkheid dat een en ander geen
werkelijkk besluit was maar een misleidingsoperatie. Door het Franse berichtenverkeerr mee te lezen, hoopte men te achterhalen of de Franse uittreding 'echt' was en
hoee het met de betrekkingen tussen Frankrijk en vooral de Verenigde Staten
werkelijkk gesteld was. Oedilov is niet erg expliciet over het Bulgaarse aandeel in
dezee operaties, maar in ieder geval hebben zijn Bulgaarse collega's aan de operatie
tegenn de Franse ambassade meegewerkt. Zij werd uiteindelijk met succes bekroond
enn enige tijd kon men het berichtenverkeer van de Franse buitenlandse inlichtingendienstt en de militaire inlichtingendienst, het Deuxième Bureau, meelezen.206
Hett lijkt niet uitgesloten dat er ook in landen als Tsjechoslowakije en de
DDRR TFP-operaties van de KGB met de plaatselijke dienst hebben plaatsgevonden,
maarr uit memoires of anderszins is daar niets over bekend. Wel is bijvoorbeeld van
hett Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit (MfS) bekend dat het vertegenwoordigingenn had in andere Oostblokstaten. Al vanaf 1954 was er zelfs een vertegenwoordigingg van die dienst in Moskou. De MfS-vertegenwoordigingen hadden
voornamelijkk als taak toezicht te houden op DDR-burgers die permanent in het
gastlandd waren gevestigd, maar konden kennelijk met instemming van de desbetreffendee dienst ook agenten in dat land rekruteren. De condities waaronder dat was
toegestaann waren in overeenkomsten van het MfS met de dienst van het gastland
geregeld.. Dat diensten zoals het MfS op het territorium van de Sovjet Unie TFPoperatiess uitvoerden zoals Pavlov die beschrijft, lijkt onwaarschijnlijk. De Polen
riepenriepen zoals Pavlov schrijft de assistentie van de KGB vooral in voor de oplossing
vann bepaalde technische problemen. Het is de vraag of andere Oost-Europese
dienstenn in staat waren een bijdrage te leveren aan de oplossing van dergelijke
problemenn bij TFP-operaties op Sovjet grondgebied. Bovendien was het psycholo230 0

gischh waarschijnlijk moeilijk voor de KGB als leidende dienst een andere OostEuropesee dienst een belangrijke rol toe te kennen bij een operatie op Sovjet grondgebied. .
5.95.9 De KGB en andere operaties van de Poolse dienst
Inn het voorgaande is gesproken over de manier waarop de KGB volgens Vitali
Pavlovv samenwerkte met de Poolse dienst bij de penetratie van westerse objecten op
Poolss grondgebied. Hoe groot de greep was van de KGB op de buitenlandse
operatiess van de Poolse inlichtingendienst is grotendeels onbekend. Naast datgene
watt Pavlov erover geschreven heeft is er iets over bekend geworden uit een eerdere
periode,, door de memoires van een officier van de Poolse dienst die in 1967 naar het
Westenn overliep. Hij schreef onder het pseudoniem 'Mr. X'. Zijn herinneringen
wekkenn de indruk dat de KGB zeker in de jaren '50 een grote invloed had op de
operatiess van de Poolse inlichtingendienst in het buitenland. 'Mr. X' trad in 1954 in
dienstt bij de inlichtingenafdeling van de Poolse dienst UB. Hij werkte op het
hoofdkwartierr van die afdeling in Warschau in 1954-1956 en was daarna tot 1967 op
diversee posten in het buitenland gestationeerd. Toen hij nog maar kort op het
hoofdkwartierr van de inlichtingendienst werkte kwam hij er achter dat er in elke
gangg een speciaal vertrek was dat werd ingenomen door een aantal mannen en een
secretaresse,, die allen Russen waren en geen Pools spraken. Dat waren de Sovjet
adviseurs,, naar men mag aannemen KGB-personeel. °8 Het is tekenend voor de
onzorgvuldigheidd en onvolledigheid van een boek als dat van 'Mr. X' dat hij
nergenss expliciet zegt dat het bij die adviseurs om KGB-personeel ging, hoewel dat
laatstee zeer waarschijnlijk is. (De vroegere Tsjechoslowaakse inlichtingenofficier
Ladislavv Bittman schetst een soortgelijke situatie in de eerste helft van de jaren '50
bijj zijn dienst. Ook daar deelden KGB-adviseurs in het hoofdkwartier van zijn dienst
vanuitt aparte kamertjes de lakens uit en werden alle rapporten in het Russisch
vertaald.. m) De superieur van 'Mr. X' moest vrijwel dagelijks bij de desbetreffende
adviseurr verslag uitbrengen van zijn werkzaamheden. Ook 'Mr. X' zelf moest een
keerr bij de adviseur rapport uitbrengen, uiteraard in het Russisch, hoewel hij die taal
niett perfect beheerste. Het kwam voor dat de adviseurs opdracht gaven een bepaalde
zaakk te laten rusten en dat zij een bepaald dossier dat zij van de Polen in ontvangst
haddenn genomen simpelweg niet teruggaven. In een bepaald geval was dat volgens
'Mr.. X', omdat zij zelf de bewuste persoon die het onderwerp was van het dossier,
wildenn rekruteren. Men kon de Sovjet adviseurs vaak in het archief van de Poolse
inlichtingendienstt aantreffen, waar zij speciaal geïnteresseerd waren in de dossiers
vann voormalige agenten. Het kwam ook voor dat de adviseurs een bepaald dossier
uitt de Poolse archieven lieten verwijderen, zonder dat de Polen wisten waarom. Ook
wistt men dan meestal niet wat er met zo'n dossier verder gebeurde. Het zou kunnen
betekenenn dat de KGB een bepaalde agent had overgenomen. In dit verband is interessantt wat de vroegere medewerker van de Britse veiligheidsdienst MI5 Peter
Wrightt in zijn memoires over de zaak van Harry Houghton te melden heeft. Houghtonn was een Brits staatsburger en werd begin 1961 in Engeland wegens spionage
voorr de Sovjet Unie opgepakt en veroordeeld. Wright beschrijft hoe MI5 aanvankelijkk tijdens het onderzoek dacht met een operatie van de Poolse inlichtingendienst te
makenn te hebben, omdat men wist dat Houghton in het begin van de jaren '50 in
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Warschauu door de Polen was gerekruteerd. Pas bij Houghtons arrestatie kwamen
Wrightt c.s. erachter dat hij inmiddels door de KGB was overgenomen.211
Volgenss 'Mr. X' gebeurde het vaak dat de Sovjet adviseurs de Polen een tip
gavenn over personen van Poolse komaf die werkten in bepaalde strategische
industrieënn in het buitenland. De Polen kregen dan de opdracht een dergelijke
persoonn te rekruteren als de KGB daar zelf geen kans toe zag. Daarbij ging het
gewoonlijkk om mensen die nog familieleden in Polen hadden en om die reden onder
drukk konden worden gezet. Het kwam voor dat de Polen voldoende informatie
haddenn verzameld om de desbetreffende persoon te chanteren of anderszins onder
drukk te zetten, waarna de adviseurs besloten de operatie alsnog om onduidelijke
redenenn af te blazen, 'Mr. X' concludeert dat de macht en de invloed van de Russen
overr de Poolse inlichtingendienst absoluut waren. Hij noemt ook een vorm van
informeell overleg tussen de UB en de Sovjet adviseurs die van 1945 tot oktober
19566 gebruikelijk was. Ongeveer twee keer per maand ging de top van de inlichtingendienst,, onder wie ook de chef, Witold Sienkiewicz, met de Sovjet adviseurs een
langg weekend jagen. De samenkomst vond plaats in een bos op een oud kasteeltje
datt door de communistische overheid na de Tweede Wereldoorlog was onteigend.
Slechtss één van de plaatsvervangend chefs van de afdeling bleef dan op de werkplek
aanwezig.. Zo'n weekend werd besteed aanjagen, drinken en informeel werkoverleg.
Hett bood volgens 'Mr. X' de adviseurs een uitstekende gelegenheid in volkomen
privacyy hun laatste instructies aan de Polen door te geven.212 Het is bekend dat de
jachtt bij wederzijdse bezoeken van communistische functionarissen uit Oost-Europa
enn de USSR een gewild tijdverdrijf was. Na de gebeurtenissen van oktober 1956 in
Polenn nam de Sovjet invloed binnen de Poolse inlichtingendienst weliswaar een
enigszinss andere vorm aan, maar veranderde naar de mening van 'Mr. X' niet
wezenlijk.. Vanaf die datum was de invloed van de adviseurs minder openlijk en
werdenn ze bijvoorbeeld in een apart gebouw in de Poolse binnenstad geconcentreerd
enn niet meer op de werkplekken van de Poolse dienst zelf. Ze wisten echter volgens
hemm nog steeds precies wat de Polen deden en niet deden en hadden de macht Poolse
operatiess en initiatieven tegen te houden.213
Overr de Sovjet militaire inlichtingendienst GROe is veel minder bekend dan
overr de KGB. Ook de relatie van de GROe met de militaire inlichtingendiensten van
Oost-Europesee staten tijdens de Koude Oorlog is een thema dat vrijwel volledig in
hethet duister is gehuld. Een tip van de sluier wordt opgelicht door de officier van de
Poolsee militaire inlichtingendienst Z-2 Pawel Monat, die in 1959 naar de Verenigde
Statenn overliep. Wat Monat in zijn memoires uit 1962 schrijft over de relatie van
zijnn dienst met de GROe 'in het veld', doet sterk denken aan wat 'Mr. X' schrijft
overr de KGB. Monat was van september 1955 tot het voorjaar van 1958 in Washingtonn gestationeerd en als militair attaché verbonden aan de Poolse ambassade aldaar.
Hijj had naar eigen zeggen bij aankomst in Washington drie man onder zich; twee
jaarr later waren het er acht. Tekenend voor de dominante positie die de Sovjet
officierenn toen binnen het Poolse militaire bestel innamen is hetgeen Monat overkwam,, voordat hij in september 1955 als Pools inlichtingenofficier voor een meerjarigrig verblijf naar de Verenigde Staten vertrok. Vóór zijn vertrek ontving hij zijn
orderss van Jerzy Bordztfowski, de chef van de Poolse generale staf. Bordzilowski
wass Sovjet staatsburger en van origine officier in het Sovjet leger. Zijn eigenlijke
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voornaamm was Joeri en hij sprak beter Russisch dan Pools. Monat voerde het
gesprekk met hem dan ook in het Russisch.215 Bordzüowski bleef aan toen de
voormaligee Sovjet maarschalk Konstantin Rokossowski na oktober 1956 als minister
vann Defensie aftrad en ook tal van andere Sovjet officieren en adviseurs naar de
USSRR werden teruggeroepen.216 Bordzüowski bleef onderminister van Defensie in
Polenn tot 1968, waarna hij terugkeerde naar de Sovjet Unie.21
Inn Monats memoires komen herhaaldelijk verwijzingen voor naar de dominantee positie van zijn collega's van de GROe. Het was kennelijk vooral die dienst
diee zich bezighield met de Poolse militaire inlichtingendienst, de KGB komt bij
Monatt niet ter sprake. Ook de inlichtingendiensten van de andere Sovjet satellietstatenn worden nauwelijks genoemd. Een uitzondering is de mededeling dat de inlichtingendienstenn van het Oostblok in de Verenigde Staten in die tijd routinematig de
kentekenss van vermoedelijke volgwagens van de FBI aan elkaar doorgaven.
Kennelijkk doelt Monat op de militaire inlichtingendiensten van het Oostblok, want
hijj heeft het over uitwisseling van gegevens tussen militaire attaches. Hij laat
onbesprokenn of er ook sprake is van uitwisseling van gegevens van zijn dienst met
dee KGB en andere Oost-Europese (niet-militaire) inlichtingendiensten. 18 Er hebben
wellichtt ook vormen van samenwerking bestaan tussen de diensten van het Oostblok
inn de verzending van berichten. Monat schrijft in ieder geval dat de Polen na zijn
vertrekk uit Washington in 1958 gingen studeren op het gebruik van Sovjet kanalen
voorr het versturen van berichten. Bij gebruikmaking door de Polen van een kleine
draagbaree zender, die door Amerikaanse diensten moeilijk zou kunnen worden
getraceerd,, zouden de berichten naar Warschau kunnen worden gestuurd via Sovjet
stationss in de poolcirkel of vanaf Russische trawlers voor de Amerikaanse kust. Of
Sovjett instanties daardoor Poolse berichten konden meelezen, laat Monat in het
midden.. Doorgaans werden in die tijd berichten in gecodeerde vorm over commerciëlee telegraafverbindingen vanuit Washington naar Warschau verstuurd. Monat
hadd intensief contact met de Sovjet militaire attaché en diens staf:
Afterr all, they were running the show, and as our senior partners in Washingtonn they worked hard to keep us stirred up and eager and to coordinate and
guidee our efforts to their own ends.220
Eenn voorbeeld van die coördinatie met de GROe was dat Monat c.s. opdracht kregen
bepaaldee gebieden van de Verenigde Staten te bereizen, waar Sovjet burgers niet
mochtenn komen.221 Een opvallende eigenschap van de Russen was volgens Monat
datt zij altijd aandrongen op de grootste mogelijk hoeveelheid details in de rapporten
vann hun Poolse collega's. Het was de toenmalige Sovjet militaire attaché in Washington,, generaal Rodionov, die ooit tegen Monat gezegd zou hebben dat de GROe
elkk detail kon gebruiken. Als het niet in een echte oorlog zou worden gebruikt, dan
konn het op zijn minst van nut zijn voor mogelijke sabotageteams. Zoals Rodionov
hett uitdrukte: 'Bring us everything; be a sponge.'222 Monat is er overigens niet echt
duidelijkk over aan welke instantie hij nu precies vanuit Washington rapporteert,
afgezienn van zijn eigen hoofdkwartier in Warschau. Rapporteert hij rechtstreeks aan
zijnn Sovjet collega's in Washington en via hen aan het hoofdkwartier van de GROe
inn Moskou? Of komt alles pas via een omweg langs Warschau en Moskou op het
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bureauu van de Sovjet collega's in de Amerikaanse hoofdstad terecht? Misschien
kwamenn al die vormen van rapportage in de praktijk voor. Monats collega van de
Poolsee civiele inlichtingendienst UB, 'Mr. X', beweert in zijn memoires dat in 195419566 in het hoofdkwartier van zijn dienst in Warschau vrijwel alle belangrijke informatiee die was verzameld per diplomatieke post naar Moskou werd gestuurd.
Documentenn van de UB werden voor verzending nog uit het Pools in het Russisch
vertaald,, soms hele dossiers van ongeveer vijfhonderd pagina's. Ook het materiaal
datt aan de Polen werd geleverd door een agent, verbonden aan de Deense ambassade
inn Bonn, waar hij in 1958 werd gearresteerd, werd volgens 'Mr. X' meteen na
aankomstt in Warschau gekopieerd en naar Moskou doorgestuurd.224
Vitalii Pavlov beschrijft over de periode dat hij in Warschau gestationeerd
wass een ander soort relatie met de Poolse inlichtingendienst dan 'Mr. X' doet in zijn
memoires.. Men zou Pavlovs beschrijving van de relatie eerder kunnen karakteriserenn als 'collegiaal' en niet als de duidelijke Sovjet dominantie waar 'Mr. X' naar
verwijst.. Hij behandelt een aantal zaken waarover in westerse publicaties ook al het
nodigee is gezegd en voegt er hoogstens wat nieuwe details aan toe. Een voorbeeld is
dee zaak van de Amerikaanse agent William Holden Bell, die in 1979 in de Verenigdee Staten door een Poolse inlichtingenofficier werd gerekruteerd. Bell was werkzaamm bij de Hughes Aircraft Corporation en leverde informatie over diverse
wapensystemen.. John Barron heeft de zaak beschreven in een van zijn boeken en
noemtt ook de betrokkenheid van de KGB.225 Pavlov geeft echter meer details
daarover.. Ook in dit geval was het volgens hem de Poolse dienst die zich tot de
KGBB wendde met het verzoek het van Bell ontvangen materiaal te evalueren,
aangezienn zij daar zelf niet goed toe in staat waren. In een later stadium van de
operatiee informeerde de Poolse inlichtingendienst de afdeling van het Eerste
Hoofddirectoraatt van de KGB die verantwoordelijk was voor technologische
spionage,, Directoraat T, over de agent en de mogelijkheden die hij had om aan
materiaall te komen. Dat leidde ertoe dat de KGB de Poolse dienst concrete opdrachtenn doorgaf voor Bell. Pavlov zegt niet met zoveel woorden dat de KGB de identiteit
vann de agent van de Poolse collega's te horen kreeg. Daar kwam het echter wel op
neerr want 'de Poolse collega's stelden onze dienst op de hoogte van de karakteristiekenn van de agent, zijn persoonlijke gegevens en mogelijkheden op de werkplek'.
Belll liep volgens Pavlov in 1981 tegen de lamp nadat een vercijferaar van de Poolse
inlichtingendienstt in New York die van zijn bestaan wist in dat jaar politiek asiel in
dee Verenigde Staten had aangevraagd.2 6 Dat detail was Barron kennelijk niet
bekend,, want hij zegt niet te weten hoe Bell werd ontmaskerd. Een soortgelijke zaak
alss die van Bell was die van de Amerikaan James Harper, die rond dezelfde tijd
speeldee en ook met technologische spionage te maken had. Ook in deze zaak was het
volgenss Pavlov weer de Poolse dienst die zich tot de KGB wendde met het verzoek
off de Sovjet dienst wilde deelnemen aan de operatie. Specialisten van de KGB
steldenn de waarde van de door Harper geleverde informatie vast en de betaling van
dee agent kwam voor rekening van de KGB. Harper bracht door hem bemachtigd
materiaall meerdere keren persoonlijk naar Warschau. Specialisten van de KGB
warenn dan ter plaatse om binnen zeer korte tijd de waarde ervan vast te stellen,
waarnaa tot uitbetaling kon worden overgegaan. Pavlov sluit zich aan bij de door
tweee Amerikaanse auteurs geuite veronderstelling dat Harper in 1983 werd ontmas234 234

kerdd op basis van aanwijzingen afkomstig van de CIA-agent Ryszard Kuklinski, die
inn 1981 uit Polen werd geëxfiltreerd.227
Pavlovv gaat ook in op de samenwerking die er bestond tussen de Poolse
dienstt en de KGB bij het tegengaan van operaties van de Russische emigrantenorganisatiee Narodno-Troedovoj Sojoez (NTS, 'Unie voor Volk en Arbeid'). Ook traden
beidee diensten gezamenlijk op tegen de Organizatsia Oekrainskich Natsionalistov
('Organisatiee van Oekraïense Nationalisten'), afgekort OOeN. NTS en OOeN
werdenn volgens Pavlov door westerse inlichtingendiensten gebruikt om vanaf Pools
grondgebiedd operaties tegen de USSR te ontplooien.228 De samenwerking tussen de
KGBB en de Poolse dienst vond kennelijk zijn oorsprong in het feit dat zowel de NTS
alss de OOeN in Oost-Europa 'grensoverschrijdend' opereerden. De OOeN rekruteerdee blijkbaar agenten of informanten in kringen van Oekraïeners in Polen en
legdee van daaruit weer contact met Oekraïeners in de Sovjet Unie, zodat diensten
vann beide landen er belang bij hadden dergelijke operaties te verijdelen. NTS ging
blijkbaarr op dezelfde manier tewerk. De KGB en de Poolse dienst hadden er dus
beidee belang bij agenten en informanten binnen die organisaties te rekruteren,
waarbijj onderlinge coördinatie uiteraard vereist was. Rond 1980 hadden zowel de
Poolsee dienst als de KGB elk een agent binnen NTS. De ene agent woonde in Polen
enn de ander in Sovjet Oekraïne. Zij stonden over de Sovjet-Poolse grens met elkaar
inn verbinding en ontmoetten elkaar zonder van elkaar te weten dat zij voor de Poolse
dienst,, resp. de KGB werkten. Door deze penetratie kon volgens Pavlov allerlei
informatiee over de activiteiten van NTS worden vergaard, wat resulteerde in de
arrestatiee van vertegenwoordigers van NTS die vanuit het Westen naar Polen en de
Oekraïnee waren gestuurd. Bovendien werd er aldus ook informatie vergaard over de
bedoelingenn van de Amerikaanse CIA die nauwe banden onderhield met NTS.229 De
KGBB en de Poolse dienst gingen rond 1980 op soortgelijke wijze tewerk in het geval
vann de OOeN. Op zeker moment hadden beide diensten aan hun kant van de grens
elkk een agent binnen de OOeN. De twee ontmoetten elkaar zonder te weten dat zij
beidenn voor een andere dienst werkten. De KGB-agent reisde op zeker moment zelfs
naarr West-Duitsland voor een ontmoeting met de leiding van de OOeN. Hij wist
doorr te dringen in het leidende orgaan van die organisatie en werd belast met het
opzettenn van 'illegale groepen' van de OOeN in de Oekraïne. Als gevolg daarvan
kondenn volgens Pavlov medewerkers en agenten van de CIA worden ontmaskerd die
betrokkenn waren bij operaties tegen de Sovjet Unie. Ook werd de samenwerking met
dee Poolse collega's versterkt, die aan de operatie tegen de OOeN onder meer
informatiee overhielden over de ondermijnende activiteiten van de CIA tegen
Polen.230 0
Pavlovv geeft in zijn publicaties duidelijk een beeld van een meer 'collegiale'
relatiee tussen de KGB en de Poolse dienst dan een overloper uit een eerdere periode
alss 'Mr. X'. Gevallen van samenwerking tussen de KGB en de Poolse dienst tegen
organisatiess als NTS, OOeN en westerse diensten zullen er zeker wel geweest zijn.
Hett lijdt echter geen twijfel dat Pavlov lang niet alles prijsgeeft over wat de KGB
onderr zijn leiding aan activiteiten in Polen heeft ontplooid. Hij zegt dat zelf met
zoveell woorden. ' Het is dus niet verwonderlijk dat hij geen woord wijdt aan de
Progress-operatiess die door Mitrokhin uitvoerig worden behandeld. Dat zou immers
indruisenn tegen de teneur van alles wat hij over de activiteiten van de KGB in Oost235 5

Europaa gezegd heeft. Hetzelfde geldt voor het bestaan van geheime rezidentoera's in
Oost-Europaa waarvan Mitrokhin en de overgelopen KGB-officier Sheymov gewag
maken.. Er lijkt geen reden de authenticiteit van Mitrokhin op dit punt in twijfel te
trekken.. De teneur van wat Sheymov over de relaties van de KGB met de Poolse
dienstt zegt is totaal anders dan die van Pavlov. Sheymov noemt diverse voorbeelden
waaruitt blijkt dat er sprake was van reële frictie tussen de twee diensten en een
zekeree mate van wantrouwen. Een van de geschilpunten betrof de interceptie van
berichtenn van andere mogendheden. Op dat punt werden de Poolse dienst en de
KGBB geacht met elkaar gegevens uit te wisselen, maar aan beide zijden bestond
ontevredenheidd over de mate waarin de andere partij informatie ontleend aan
afgeluisterdee berichten deelde.
Sheymov beweert zelfs dat de Polen op zeker
momentt op heterdaad werden betrapt bij een afluisteroperatie die plaatsvond bij een
belangrijkk militair productiecentrum in Moskou. Ook waren er gevallen geweest dat
KGB-officierenn in Polen door medewerkers van de Poolse dienst op straat werden
gevolgd.. Sheymov werd als medewerker van het Achtste Hoofddirectoraat van de
KGBB dat verantwoordelijk was voor de regeringsverbindingen van de USSR, in de
jarenn '70 belast met de beveiliging van de verbinding tussen de Sovjet ambassade in
Warschauu en de Centrale in Moskou. Daarbij werd niet alleen uitgegaan van de
mogelijkheidd dat de Amerikanen de Sovjet verbindingen zouden kunnen afluisteren,
maarr ook dat de Polen dat zouden kunnen doen. Sheymov is de enige schrijver
vann memoires die dergelijke fricties van de KGB met een Oost-Europese dienst ter
sprakee brengt. Zijn uitspraken zijn niet te controleren en vooral zijn bewering dat de
Poolsee dienst een onderneming voor militaire productie in Moskou afluisterde is
ongehoord.. Pavlov is echter op zijn beurt nog ongeloofwaardiger omdat hij geen
enkell voorbeeld van frictie met de Poolse dienst noemt. Dat zich nooit geschilpunten
tussenn de twee diensten voordeden is onwaarschijnlijk, gezien wat er bekend is over
anderee inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die zelfs binnen één land op zeer
gespannenn voet met elkaar kunnen staan. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld
hebbenn de spanningen tussen de FBI en de CIA tijdens de Koude Oorlog bij
herhalingg ernstige vormen aangenomen.235 Het lijkt overigens zeer wel mogelijk dat
Pavlovv niet zelf rechtstreeks betrokken was bij de Progress-operaties van illegalen in
Polen.. Het is niet uit te sluiten dat dergelijke illegalen rechtstreeks vanuit Moskou
werdenn geleid en niet door de KGB-vertegenwoordiging of de rezidentoera in
Warschau.. De leiding van illegalen rechtstreeks vanuit Moskou was in de jaren '90
nogg steeds een van de methoden van de Russische diensten van dat moment.236
5.105.10 De KGB en de Tsjechoslowaakse dienst
Dee rol van adviseurs van de Sovjet staatsveiligheid bij de geruchtmakende zuiveringenn in Tsjechoslowakije rond 1950 is al genoemd. Als die rol zo groot was als uit de
aangehaaldee literatuur blijkt, zal het nauwelijks verwonderen dat de rol van de
MGB/MVD/KGBB bij het werk van de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst StB ook
aanzienlijkk was. Wat de overlopers Jan Frolik, Ladislav Bittman en Frantisek August
daaroverr in hun memoires te vertellen hebben bevestigt dat idee. Elk van deze
voormaligee inlichtingenofficieren geeft voorbeelden van directe bemoeienis van
KGB-adviseurss met Tsjechoslowaakse operaties. De duidelijkste uiteenzetting van
dee instanties waaraan de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst ondergeschikt was, is
236 6

gegevenn door Bittman, die in 1954-1968 bij de StB werkzaam was. Hij is ook
degenee van de drie overlopers die de meest betrouwbare en degelijke indruk maakt
inn zijn publicaties. Behalve de Engelse en Duitse versie van zijn memoires die niet
hetzelfdee zijn, heeft Bittman ook een serieus werk over de desinformatieactiviteiten
vann de KGB geschreven.238 De eerste hiërarchische lijn van onderschikking voor de
StBB liep volgens hem via de minister van Binnenlandse Zaken en de premier naar de
Tsjechoslowaaksee president. In de tijd dat Bittman bij de inlichtingendienst was,
wass dat Antonin Novotny. De tweede lijn liep van het Secretariaat van het Centraal
Comitéé naar de Eerste Secretaris. In de periode waarover Bittman schrijft was dat
ookk Novotny. Ten aanzien van de bezetting van leidende posities bij de inlichtingendienstt had het Centraal Comité een beslissende stem. De derde en volgens
Bittmann belangrijkste hiërarchische lijn liep echter naar de inlichtingendienst van de
USSR,, het Eerste Hoofddirectoraat van de KGB in Moskou. Bittman schrijft dat hij
alss gezagsgetrouw communist in zijn begintijd bij de inlichtingendienst de overheersendee positie van de KGB als een vanzelfsprekendheid beschouwde. Ook de macht
vann de KGB-adviseurs ter plekke in Tsjechoslowakije vond hij een natuurlijke zaak.
Pass in de loop der jaren ging hij zich realiseren dat er een tegenstelling bestond
tussenn de buitenlandse politieke belangen van Tsjechoslowakije en die van de Sovjet
Unie.. De organisatorische structuur van de Tsjechoslowaakse inlichtingen- en
veiligheidsdienstt was vanaf 1948 vele malen veranderd, maar dat was volgens
Bittmann altijd gebeurd op 'aanbeveling' van Sovjet adviseurs of in ieder geval in
overlegg met hen. Adviseurs waren in de jaren '50 ondergebracht bij diverse onderdelenn van de Tsjechoslowaakse dienst zoals de inlichtingendienst en de afdelingen
voorr contra-inlichtingen en militaire contra-inlichtingen. Een KGB-officier met de
rangg van generaal stond aan het hoofd van de groep van adviseurs. In 1963-1964
werdenn de adviseurs officieel omgedoopt tot 'verbindingsofficier* en gingen zij zich
volgenss Bittman wat terughoudender opstellen. Zij bemoeiden zich vanaf dat
momentt minder met de details van operaties van de Tsjechoslowaakse dienst. Dat
maaktee aan de overheersende invloed van de KGB volgens Bittman echter geen
einde: :
(...)) after 1964, they [de KGB] left details to the responsibility of their
Czechoslovakk partners and monitored only the major problems. Continuity
wass maintained to the extent that any intelligence document deemed interestingg by the advisors, including reports from Czechoslovak agents, was sent to
Moscow.. Important information was dispatched immediately in a coded telegram;; if time was not a crucial factor, Czechoslovak documents were turned
overr to a special advisory secretariat staffed with especially trustworthy men
whoo translated all the material into Russian and sent it by Soviet courier to
headquarters.. Thus the Soviet service kept detailed files on the Czechoslovak
intelligencee service, including knowledge of each agent.239
Inn een andere passage zegt Bittman zoals eerder gezegd ook nog eens expliciet dat
dee KGB op het eind van de jaren '60 op de hoogte was van de identiteit van agenten
vann de Tsjechoslowaakse dienst.240 In de Duitstalige versie van zijn memoires
schrijftt hij dat berichten van de belangrijkste agenten van de Tsjechoslowaakse
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dienstt in het midden van de jaren '50 niet alleen rechtstreeks aan het Politbureau in
Praagg werden geleverd, maar ook aan Sovjet instanties. Daarbij heeft hij waarschijnlijkk de KGB op het oog. Dat hoeft misschien niet noodzakelijkerwijs te betekenen
datt de KGB de identiteit van de agenten in kwestie kende, maar wel dat hun kennis
vann Tsjechoslowaakse inlichtingenoperaties zeer ver ging. Men zou zelfs de stelling
kunnenn verdedigen dat het voor de KGB mogelijk moet zijn geweest de identiteit
vann agenten van de Tsjechoslowaakse dienst te weten te komen, als zij toegang
haddenn tot hun berichten. Dergelijk materiaal biedt immers voldoende aanknopingspuntenn voor de identiteit van agenten. Bittmans uitspraken staan dus op gespannen
voett met die van Vladimir Krjoetsjkov, die zoals eerder gezegd in zijn memoires
heeftt ontkend dat door zijn dienst met de Oost-Europese bondgenoten ooit gegevens
overr agenten werden gedeeld.241
Bittmann heeft gezegd dat het Tsjechoslowaakse spionageapparaat net als dat
vann de andere satellietstaten, met uitzondering van Roemenië, er vooral was om
Moskouu te dienen. Net als de voormalige officier van de Poolse militaire inlichtingendienstt Pawel Monat242 wijst Bittman erop dat de Oost-Europese diensten soms
gemakkelijkerr aan bepaalde informatie konden komen, omdat zij in het buitenland
minderr de aandacht trokken dan de KGB. Dit nam niet weg dat de kosten van dat
inlichtingenwerkk gewoon voor rekening van het Tsjechoslowaakse staatsbudget
kwamen.. Dat gold ook voor de kosten voor huisvesting en levensonderhoud van de
Sovjett adviseurs. Dat waren volgens Bittman voor het merendeel inlichtingenofficierenn die in het buitenland tegen de lamp waren gelopen en om die reden enige tijd uit
hett licht van de internationale schijnwerpers dienden te verdwijnen. Zij waren
volgenss hem over het algemeen zeer goed in hun vak, met uitzondering van een
enkelingg die door connecties een plaats in het voor Sovjet burgers aangename Praag
hadd weten te verkrijgen. Het KGB-personeel woonde vrij geïsoleerd in enkele villa's
inn een voorstad van Praag en onderhield zo min mogelijk persoonlijke contacten met
hunn collega's van de Tsjechoslowaakse dienst.243
Ookk de voormalige Tsjechoslowaakse inlichtingenofficier Josef Frolik, bij de
StBB werkzaam in 1960-1969, bespreekt in zijn memoires de betrekkingen van de
Tsjechoslowaaksee dienst met de KGB. Ook hij verwijst naar de almacht van de
KGB-adviseurss in de jaren '50, al beweert hij dat ze zich na 1955 wat terughoudenderr opstelden. Het jaartal dat hij noemt is dus een totaal ander dan dat van Bittman,
diee meende dat er in 1964-1965 een omslag in de relatie plaatsvond. De invloed van
dee Sovjet adviseurs ging volgens Frolik zelfs zo ver dat het aannemen van nieuw
personeell door de Tsjechoslowaakse dienst eerst door de adviseurs moest worden
gefiatteerd.. Zelfs als een personeelslid van de ene diensttak naar de andere werd
overgeplaatst,, moesten de adviseurs daar volgens Frolik in gekend worden.244 Frolik
heeftt niet met zoveel woorden gezegd dat de Sovjet adviseurs altijd op de hoogte
warenn van de identiteit van de agenten van de Tsjechoslowaakse dienst, maar hij
noemtt wel enkele voorvallen die sterk in die richting wijzen. Zo was er in het
voorjaarr van 1961 het geval van de Britse gevangenbewaarder, die op het punt stond
doorr de Tsjechoslowaakse dienst te worden gerekruteerd. Frolik hield zich zelf met
diee zaak bezig. De mogelijke rekrutering van de Brit kon voor de KGB van groot
belangg zijn omdat hij in de gevangenis in Engeland bleek te werken waar de
bekendee KGB-illegaal Gordon Lonsdale (Konon Molody) zat opgesloten. Frolik
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begreepp in eerste instantie het belang van die gevangenis niet, maar dat werd hem al
gauww door zijn Tsjechoslowaakse chef duidelijk gemaakt. Hij kreeg opdracht de
kwestiee met de hoogste Sovjet adviseur, een zekere kolonel Litvinov, te bespreken.
Diee liet hem vervolgens weten dat de Brit moest worden gerekruteerd voor een
eenmaligee operatie, namelijk de ontsnapping van Lonsdale uit de gevangenis.
Allerleii details over de potentiële agent, waaronder misschien ook zijn identiteit,
werdenn door de Tsjechoslowaakse dienst met Litvinov besproken. De poging tot
rekruteringg liep overigens uiteindelijk op niets uit.
Hett verloop van een andere operatie in 1961 die Frolüc naar eigen zeggen
uitvoerde,, is ook tekenend voor de betrekkingen tussen de KGB en de Tsjechoslowaaksee dienst in die periode. Een agent van de Tsjechoslowaakse dienst in Engeland
slaagdee erin de blauwdrukken van een nieuwe soort anti-radarapparatuur van de
RAFF te bemachtigen die bij de Britse luchtmacht in gebruik zou worden genomen.
Frolücc mocht zelf beslissen of dit materiaal aan de KGB werd doorgegeven. Onduidelijkk is bij deze passage uit Froliks memoires waarom dat niet vanzelfsprekend
gebeurde.. Het kan zijn dat men bij de Tsjechoslowaakse dienst niet meteen besefte
watt het belang van de informatie was. Dat bleek al gauw toen het materiaal aan de
KGBB was doorgegeven en er een evaluatie uit Moskou kwam waarin werd geconcludeerdd dat het zeer waardevol was. Het grote belang voor Moskou leidde ertoe dat
Frolikss directe chef hem de zaak uit handen nam. Belangrijke informatie zou in de
toekomstt onmiddellijk aan de KGB worden doorgegeven. Frolik geeft niet precies
aann hoe het systeem van doorgeven van informatie aan Moskou in die periode preciess functioneerde. Zaten er KGB-adviseurs op sleutelposities bij de Tsjechoslowaaksee dienst die alle materiaal van enig belang onder ogen kregen en zelf over het
doorgevenn ervan konden beslissen? Men krijgt uit het voorgaande de indruk van
niet,, maar tegelijkertijd is het zeer goed voorstelbaar gezien de dominante positie
vann de KGB.
Eenn episode die de grote invloed van de Sovjet adviseurs op het werk van de
Tsjechoslowaaksee inlichtingendienst treffend illustreert, betreft het lid van de WestDuitsee Bondsdag Alfred Frenzel, die eind oktober 1960 wegens spionage werd
gearresteerd.. Bittman was rechtstreeks bij de zaak betrokken en gaat in de Duitse
versiee van zijn memoires uitvoerig op deze affaire in. Het opvallende is dat hij er in
dee Engelstalige versie maar heel terloops een keer melding van maakt. Volgens
Bittmann was Frenzel begin 1956 door zijn dienst gerekruteerd en had hij ook de
gebruikelijkee verklaring ondertekend. Vanaf november 1957 nam het belang van
Frenzell als agent aanzienlijk toe, omdat hij toen lid werd van de Defensiecommissie
vann de Bondsdag en daardoor tal van interessante documenten kon leveren. Begin
19599 besloot de Tsjechoslowaakse dienst dat Frenzel onder de hoede van het illegale
netwerkk diende te opereren. Dat betekende dat hij niet langer door een inlichtingenofficierr werd gerund die onder dekmantel verbonden was aan de Tsjechoslowaakse
ambassadee in Zwitserland of Oostenrijk. Het contact met Frenzel werd onderhouden
doorr een illegaal, die de identiteitspapieren van een westers staatsburger had en niet
aann een Tsjechoslowaakse ambassade was verbonden. Het voordeel van die constructiee was dat Frenzel niet telkens voor ontmoetingen met zijn contactman naar
Zwitserlandd of Oostenrijk hoefde te reizen. Het interessante is dat de overstap naar
hett illegale netwerk volgens Bittman onder druk van de Sovjet adviseurs was
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gebeurd.. Een illegaal zocht Frenzel zelfs op zeker moment in zijn bureau in de
Bondsdagg op om documentatie in ontvangst te nemen. Reizen van Frenzel naar
omringendee landen waren niet langer nodig en de verbinding met hem kon op die
manierr veel gemakkelijker worden onderhouden. De nieuwe verbinding functioneerdee overigens slechts relatief korte tijd, tot aan zijn arrestatie in oktober I960.248
Bittmann beschrijft in zijn memoires een vergadering in de burelen van zijn
dienstt in Praag, die de dag na de arrestatie van Frenzel plaatsvond. Hij was daarbij
zelff aanwezig. Een groep Sovjet adviseurs nam ook deel aan de vergadering die
onderr leiding stond van de chef van de Tsjechoslo waakse inlichtingendienst, kolonel
Jaroslavv Miler. Het opvallende aan het verslag is dat de Sovjet adviseurs nauwelijks
hethet woord namen en dus niet het beeld bevestigen dat Bittman over hun rol elders
heeftt geschetst. Slechts op één belangrijk moment tijdens het beraad keek Miler in
dee richting van de chef van de groep van Sovjet adviseurs, in de hoop van die kant
eenn instemmend knikje te krijgen. Dat bleef in dit geval echter uit. Het zou kunnen
zijnn dat de Sovjet adviseurs zich in deze situatie op de vlakte hielden, omdat de
vroegtijdigee arrestatie van Frenzel deels ook hen te verwijten viel. Dat zij zich
ongemakkelijkk voelden over de hele aangelegenheid laat Bittman duidelijk doorschemeren. .
Eenn belangrijk deel wordt in beide versies van Bittmans memoires gevormd
doorr een verslag van zijn werk bij de Tsjechoslowaakse desinformatieafdeling, die
inn februari 1964 in Praag als onderdeel van de inlichtingendienst was opgericht.
Dergelijkee diensttakken kwamen rond diezelfde tijd ook bij diverse andere OostEuropesee diensten van de grond. Dat geschiedde in navolging van de KGB, waar in
19599 een soortgelijke afdeling was opgericht.5 De taak van dergelijke afdelingen
bestondd uit het opzetten van allerlei soorten misleidingsoperaties die tot doel hadden
hett Westen of individuele westerse politici bij de publieke opinie in diskrediet te
brengen.. Eén zo'n operatie krijgt in de memoires van Bittman bijzondere aandacht
omdatt hij er zelf aan mee heeft gewerkt. Het ging om een operatie met de codenaam
'Neptunus'.. In het kader daarvan zouden plotseling in een meer in Tsjechië een
groott aantal authentieke nazi-documenten worden 'gevonden'. De bedoeling van die
actiee was, de campagne tegen de verjaring van oorlogsmisdaden in de Bondsrepubliekk een nieuwe impuls te geven. Tevens hoopte de Tsjechoslowaakse dienst in
samenwerkingg met de KGB aldus anti-Duitse gevoelens bij de westerse partners van
dee Bondsrepubliek Duitsland aan te wakkeren. Een derde oogmerk was de verlammingg van de spionage door de West-Duitse Bundesnachrichtendienst (BND), door
hett te doen voorkomen alsof er ook lijsten met namen van Tsjechische nazi-agenten
inn het meer waren aangetroffen. Men ging er bij de Tsjechoslowaakse dienst van uit
datdat een deel van de agenten die voor de BND in Oost-Europa actief waren, tijdens
dee oorlog nazi-agenten of collaborateurs waren geweest. 51 De vondst van de
documentenn zou in Praag door minister van Binnenlandse Zaken Strougal op een
persconferentiee bekend worden gemaakt, waarbij ook westerse journalisten aanwezigg zouden zijn. Het was tekenend voor de verhoudingen dat Neptunus in samenspraakk met en met toestemming van de KGB-adviseurs bij de Tsjechoslowaakse
dienstt werd bedacht en uitgevoerd. De documenten waar het om ging waren deels
uitt Tsjechoslowaakse archieven afkomstig en deels door de KGB vanuit Moskou
geleverd.. Operatie Neptunus werd door de Tsjechoslowaakse dienst als een succes
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beschouwd,, hoewel Bittman fijntjes opmerkt dat behalve de westerse regeringen
voorr wie de operatie bedoeld was, ook de publieke opinie in Tsjechoslowakije er het
slachtofferr van werd. Ook Tsjechoslowaakse staatsfunctionarissen, met uitzondering
vann president Novotny en minister van Binnenlandse Zaken Strougal, werden niet
overr de ware toedracht geïnformeerd.252 De KGB-adviseurs in Praag feliciteerden de
Tsjechoslowaaksee dienst ook namens Moskou met het succes. Men zag de operatie
inn Moskou als een goed voorbeeld van 'samenwerking tussen de Tsjechoslowaakse
enn Sovjet inlichtingendiensten'.253 Frolik gaat in zijn memoires ook zeer summier in
opp operatie Neptunus, maar in tegenstelling tot Bittman was hij niet zelf bij de
affairee betrokken. Hij was op dat moment verbonden aan de Tsjechoslowaakse
ambassadee in Londen. Hij verwijst wel naar Bittmans verslag van de operatie in
dienss memoires.254
Uitt operatie Neptunus blijkt al dat er in de periode waarover Bittman spreekt,
nauwee samenwerking bestond van de Tsjechoslowaakse dienst met de KGB op het
puntt van desinformatieoperaties. Dat er sprake was van onderschikking aan de KGB
bijj dit soort aangelegenheden kan ook worden afgeleid uit een beschrijving van een
bezoekk aan Praag in 1965 door de belangrijke KGB-officier Ivan Agajants. Die beschrijvingg is te vinden in de memoires van Bittman.255 Agajants was in de jaren '60
dee belangrijke man bij de KGB met betrekking tot dergelijke operaties. Tot aan zijn
doodd in 1968 stond hij aan het hoofd van Dienst A van het Eerste Hoofddirectoraat
vann de KGB, die voor desinformatie verantwoordelijk was. Een van Agajants'
geesteskinderenn was een reeks van operaties in West-Duitsland in 1959-1960,
waarbijj nazi-leuzen werden aangebracht op joodse begraafplaatsen en dergelijke
teneindee op die manier een opleving van neonazisme in dat land te suggereren. In
dee Duitse versie van zijn memoires heeft Bittman geschreven dat Agajants ook bij
dee selectiee van Moskouse archiefstukken voor operatie Neptunus was betrokken.
Hett bezoek van Agajants aan Praag in 1965 maakte deel uit van een rondreis
langss de hoofdsteden van het Oostblok. Bittman zei onder meer het volgende over
Agajantss en zijn reis:
Hee came not to share his experience but to inspect us and gain direct informationn on the capacity and effectiveness of the new satellite disinformation
departmentss he manipulatedd from Moscow.258
Agajantss gaf tijdens zijn bezoek weinig prijs over de Sovjet werkwijze en successen
opp het terrein van desinformatie. Hij gaf er de voorkeur aan te luisteren en vragen in
algemenee termen te beantwoorden. Tijdens zijn bezoek prees Agajants het werk van
dee Tsjechoslowaakse desinformatieafdeling. Hij liet ook weten dat het van belang
wass dat de dienst van Bittman c.s. in het vervolg in hun operaties aandacht zouden
schenkenn aan landen als China en Syrië. Syrië was in die tijd nog niet de belangrijke
Sovjett bondgenoot in het Midden-Oosten die het later zou worden. Een nieuwe
nadrukk op China in de operaties van de Tsjechoslowaakse dienst was volgens
Bittmann het belangrijkste gevolg van Agajants' bezoek.
Dee memoires van Bittman en August bevatten nog tal van andere kleinere
episodess die een licht werpen op de relatie tussen de KGB en de Tsjechoslowaakse
inlichtingendienst.. August heeft bijvoorbeeld beschreven hoe de KGB in het midden
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vann de jaren '50 in belangrijke mate bepaalde hoe de Tsjechische dienst in eigen
landd optrad tegen agenten van wat genoemd wordt de 'Czech Intelligence Service*
(doorr August afgekort CIO). Dat was een dienst van voornamelijk anticommunistischee Tsjechoslowaakse officieren die vanaf 1948 onder de hoede van de Britse
inlichtingendienstt MI6 vanuit Londen opereerde. Deze dienst rekruteerde onder
anderee agenten op Tsjechoslowaaks grondgebied. August beweert dat de StB door
eenn dubbelagent informatie over tal van CIO-agenten die in Tsjechoslowakije actief
waren,, toegespeeld kreeg. De StB arresteerde een groot aantal van hen maar wilde
ookk een deel ervan onder toezicht verder als agenten laten functioneren. In de wereld
vann inlichtingen- en veiligheidsdiensten is dat een beproefde methode om de
tegenpartijj niet erop te attenderen dat zijn netwerk is opgerold en tegelijkertijd zelf
informatiee te vergaren over de intenties van de tegenstander en operaties die nog
gaandee zijn. De chef van de Sovjet adviseurs bij de Tsjechoslowaakse dienst
verwierpp echter dit idee. Het was 1956 en de ontwikkelingen in de rest van OostEuropaa boezemden de KGB dermate veel angst in, dat men met agenten van de CIO
geenn enkel risico wilde lopen. Op aandringen van de KGB werden alle CIO-agenten
gearresteerd,, wat volgens August getuigde van een 'narrow police mentality'. Het
gevolgg was dat de Britse dienst MI6 nu zeker wist dat de operaties met de CIO
misluktt waren. Korte tijd later werd die dienst dan ook ontbonden.259
Eenn ander voorval betreft de West-Duitse Minister für Gesamtdeutsche
FragenFragen rond 1960, de CDU-politicus Ernst Lemmer. Bittman heeft geschreven dat
MGB/KGBB in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog contact met Lemmer had
gehad,, toen hij in Oost-Berlijn een functie bij de CDU uitoefende. Uit de context
wordtt duidelijk dat Bittman niet bedoelt te zeggen dat Lemmer een Sovjet agent
was,, al is de formulering wat onduidelijk. De KGB was er rond 1960 kennelijk in
geïnteresseerdd een agent in de directe omgeving van Lemmer te plaatsen om zoveel
mogelijkk informatie over de minister te vergaren. Toen de KGB daar zelf niet in
slaagdee begon men, toen Lemmer eenmaal minister was, druk uit te oefenen op de
Duits-Oostenrijksee sectie van de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst, om, zoals
Bittmann het noemt, 'die Bearbeitung Lemmers zu intensivieren'. Een dergelijke
werkwijzee van de KGB kwam volgens hem wel vaker voor:
Wannn immer der sowjetische Geheimdienst einen MiBerfolg harte, bemühte
err sich einen neuen Weg zu dem auserkorenen Opfer zu fïnden. Dieser führte
meistenss über den ostdeutschen oder tschechoslowakischen Geheimdienst.260
Dee Tsjechoslowaakse dienst slaagde er inderdaad in een agent in de directe omgevingg van Lemmer te plaatsen, die met de minister een hartstocht voor het kaartspel
skatt deelde. Of dit ook waardevolle informatie opleverde, is niet duidelijk.261
Toenn Bittman begin jaren '60, kort na de bouw van de Berlijnse muur, enige
tijdd aan de Oost-Berlijnse rezidentoera van de StB was verbonden, deed zich een
incidentt voor dat een licht werpt op de verhouding met de KGB. De StB-rezident in
Oost-Berlijnn wendde zich op een receptie in beschonken toestand tot een KGB-officierr en sprak openlijk over het feit dat zij zich beiden met inlichtingenwerk
bezighielden.. Slechts met moeite kon de rezident van de receptie worden afgevoerd.
Dee rezident kreeg vervolgens van zijn chefs in Praag op aandringen van de KGB een
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strengee berisping 'wegen MiBachtung konspirativer Grundregeln'. Dat hij na de
receptiee ook nog zijn auto total loss had gereden, speelde volgens Bittman bij de
beoordelingg geen rol.
August,, Frolik en Bittman beweren alledrie dat de activiteiten van de KGB in
Tsjechoslowakije,, waaronder vooral het werken met agenten, in het kader van de
aanloopp naar de invasie in augustus 1968 krachtig werden opgevoerd. August, die
inn 1949-1969 bij de StB werkzaam was, schrijft bijvoorbeeld dat de KGB-adviseur
bijj het ministerie van Binnenlandse Zaken tijdens de Praagse lente, generaal Kotov,
geprobeerdd heeft te bewerkstelligen dat Sovjet gezinde StB-officieren op hun post
zoudenn blijven. Minister van Binnenlandse Zaken Josef Pavel, die een aanhanger
vann Duböek was, kreeg van Kotov een lijst overhandigd met namen van StBofficierenn die in geen geval door hervormingsgezinden zouden moeten worden
ontslagen.. August zegt niet hoe de minister op deze wenk reageerde,264 maar gezien
Pavelss sympathie voor de Praagse lente lijkt het niet waarschijnlijk dat Kotovs brief
success had. Een van de manieren waarop de KGB zich volgens Bittman tegen de
Praagsee lente keerde bestond uit het verspreiden van tegen de politieke koers van
Dubóekk c.s. gerichte vlugschriften in telefooncellen en andere openbare plaatsen.
Eenn andere methode was het schrijven van doorgaans anonieme dreigbrieven aan
kopstukkenn van de hervormingsbeweging in Tsjechoslowakije. Dat gebeurde vooral
inn de periode voorafgaande aan de invasie van Warschaupacttroepen in augustus
1968.. Een van degenen die een dergelijke brief ontving was de voorzitter van de
Tsjechoslowaaksee Schrijversbond Eduard Goldstücker. Aangezien hij een jood was
hadd de KGB ervoor gezorgd dat de aan hem gerichte brief uit juni 1968, waaruit
Bittmann uitvoerig citeert, een uitgesproken antisemitisch karakter droeg. Bittman
meentt dat de operatie tegen Goldstücker en andere liberale kopstukken een gezamenlijkee onderneming was van de KGB en vertegenwoordigers van de oude garde
binnenn de StB. Op die manier probeerde men de hervormingsgezinde beweging in
Tsjechoslowakijee te intimideren en tot zwijgen te brengen.26 Dat de KGB zich met
dergelijkee operaties heeft ingelaten, lijkt zeer aannemelijk. De overgelopen KGBofficierr Vasili Mitrokhin beschrijft in The Mitrokhin Archive diverse soortgelijke
operatiess in Tsjechoslowakije ten tijde van de Praagse Lente. Zo werden illegalen
doorr de Centrale naar Tsjechoslowakije gestuurd om hervormingsgezinde intellectuelenn te provoceren tot het schrijven van anti-Sovjet artikelen. Ook probeerde de
KGBB informatie in omloop te brengen dat zij contacten hadden met westerse
inlichtingendiensten.266 6
5.115.11 Minister Ruml over de KGB
Dee KGB heeft ten tijde van de Koude Oorlog waarschijnlijk op grote schaal agenten
binnenn en buiten de Tsjechoslowaakse dienst gerekruteerd. Dat is de suggestie die
doorr Mitrokhin wordt gewekt en dat was ook de zienswijze van de overlopers Frolik
enn August.267 Van Sovjet zijde werd over dit onderwerp doorgaans niets gezegd en
ookk KGB-officieren die in Rusland hun memoires hebben geschreven zwijgen over
ditt thema. Hoezeer men bij de KGB in dit opzicht aan verdringing deed, bleek uit
eenn korte polemiek die in 1990 in de Sovjet media plaats vond. De eerste aanzet
daartoee werd gegeven in een interview in het Sovjet weekblad Moscow News in
augustuss van dat jaar met de Tsjechoslowaakse eerste plaatsvervangend minister van
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Binnenlandsee Zaken van dat moment, Jan Ruml. De voormalige dissident Ruml was
naa de Praagse fluwelen revolutie van 1989 in zijn nieuwe functie verantwoordelijk
voorr de ontmanteling van de communistische inlichtingen- en veiligheidsdienst, die
zoalss eerder gezegd onder het ministerie van Binnenlandse Zaken viel. In het
intervieww liet Ruml onder meer weten dat er bij het Tsjechoslowaakse ministerie van
Binnenlandsee Zaken driftig gesaneerd was. De ongeveer achtduizend ambtenaren
vann wat hij 'the political police department' noemt, waren ontslagen. Daarmee wordt
ongetwijfeldd het gedeelte van de Tsjechoslowaakse dienst bedoeld dat zich met
internee repressie bezighield. Ruml sprak ook het vermoeden uit dat een deel van het
StB-archieff na de fluwelen revolutie in Moskou was terechtgekomen. Verder liet hij
wetenn dat inlichtingenofficieren zouden worden gescreend, vooral degenen die een
opleidingg hadden gehad aan de hogeschool van de KGB in Moskou.268
Opp de uitspraken van Ruml in Moscow News kwam een getergde reactie van
iemandd die de situatie in Praag uit de eerste hand kende. Het was de gepensioneerde
KGB-kolonell V. Kosolapov die in 1986-1990 plaatsvervangend chef was geweest
vann de KGB-Vertegenwoordiging in Tsjechoslowakije. Een artikel van zijn hand
verscheenn in de Sovjet legerkrant Krasnqja zvezda. Kosolapov wist waarover hij
sprakk en men zou dus verwachten dat hij ook iets inhoudelijks over het onderwerp te
meldenn had. Dat bleek tegen te vallen. Hij ontkende dat delen van het StB-archief in
handenn van de KGB waren geraakt. Hij liet ook weten dat Ruml al vóór de gebeurtenissenn van november 1989 in Tsjechoslowakije in contact had gestaan met
personeell van de Amerikaanse ambassade in Praag, onder wie 'vertegenwoordigers
vann Amerikaanse speciale diensten'. Kosolapov nam het op voor de ontslagen medewerkerss van de StB en kwam tot verrassende uitspraken over de activiteiten van de
KGBB op Tsjechoslowaaks grondgebied:
Mett grote stelligheid verklaar ik dat Sovjet inlichtingen- en contrainlichtingendiensten,, zoals de heer Ruml paradoxaal zal voorkomen, vanaf
hett einde van de Tweede Wereldoorlog niet tegen Tsjechoslowakije hebben
gewerktt en geen agenten onder Tsjechen en Slowaken hebben aangeworven.
Tenn tijde van mijn werk in Praag heb ik geen enkele agent onder Tsjechoslowaaksee burgers ontmoet en kon zo iemand ook niet ontmoeten, omdat ze er
uiteraardd niet waren. Mijn betrekkingen met vertegenwoordigers van de
Tsjechoslowaaksee veiligheidsorganen berustten op een strikt officiële basis
enn waren streng gereglementeerd door speciale samenwerkingsovereenkomstenn tussen onze twee diensten.
Naa wat in het voorgaande over de activiteiten van de KGB in Oost-Europa en
Tsjechoslowakijee is gezegd, zal het duidelijk zijn aan deze beweringen weinig
gelooff moet worden gehecht. Ruml nam in een reactie in Moscow News krachtig
stellingg tegen de uitspraken van de gepensioneerde KGB-kolonel en sprak van 'eitherr downright lies or deliberate halftruths'.270 Hij wees er bovendien op dat de
NKVDD al tijdens de oorlog bezig was een netwerk van agenten in Tsjechoslowakije
opp te bouwen. Ook Gestapo-functionarissen in het bezette Tsjechoslowakije waren
volgenss Ruml doelwit van rekruteringspogingen door de NKVD, een bewering die
ookk door August en Frolik is gedaan. l Ruml zei in het voetspoor van August2 dat
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tijdenss de oorlog ook driftig door de NKVD werd gerekruteerd binnen het Tsjechoslowaaksee korps, dat aan Sovjet zijde meevocht tegen nazi-Duitsland. Doelwit
vann rekrutering waren vooral het verbindingspersoneel en de vercijferaars. Ruml
gingg in op de activiteiten van de NKVD/MGB in Tsjechoslowakije kort na de oorlog
enn de betrokkenheid van die dienst bij de opbouw van een Tsjechoslowaakse veiligheidsdienstt naar het Sovjet voorbeeld. Hij wees ook op de betrokkenheid van de
Sovjett dienst bij de zuiveringen en showprocessen in Tsjechoslowakije rond 1950.
Uitt dit alles bleek volgens Ruml hoe loos de bewering van Kosolapov was over 'niet
werkenn tegen Tsjechoslowakije':
Ass early as May 15, 1945 the NKVD staged a mass round-up throughout
Czechh lands and Moravia, hunting for Czech citizens of Russian extraction
amongg the 'white guard emigres'. It is clear that, in organizing such an act,
thee NKVD could not do without a ramified network of agents. Today we
knoww that Soviet advisers appeared in Czechoslovakia in 1946, not in 1948.
Theyy organized their own internal subunit within Czechoslovak security bodiess and thus committed unlawful actions, including murder. With their aid
andd with support from the leadership of the Communist Party the Czechoslovakk state security system was being created after the NKVD's image and
likeness,, i.e., as an instrument of struggle against the citizens of their own
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country. .
Inn feite kwamen Sovjet veiligheidsfunctionarissen al op 9 mei 1945, de dag van de
intochtt van het Rode Leger, in Praag op bepaalde adressen langs om Russische
emigrantenn op te pakken en naar de Goelag af te voeren. Die adressen konden
alleenn maar door middel van een wijd vertakt netwerk van agenten zo tijdig bij
Sovjett instanties bekend zijn.
Rumll deed eind 1991 in de Russische pers trouwens nog een andere uitspraakk die een interessant licht werpt op de mate waarin de Sovjet inlichtingendienstenn Tsjechoslowakije in hun greep hadden. Hij was toen nog steeds eerste
plaatsvervangendee minister van Binnenlandse Zaken. De Sovjet Unie, in casu de
militairee inlichtingendienst GROe, had volgens Ruml ook een belangrijk aandeel
gehadd in de aanleg van overheidsverbindingen in Tsjechoslowakije. Om die reden,
zoo meende hij, moest men er ernstig rekening mee houden dat de Tsjechische overheidsverbindingenn ook na de omwenteling van 1989 door de GROe worden afgeluisterd.2755 Zijn opmerking heeft zoals gezegd betrekking op de situatie van na de fluwelenn revolutie van 1989, maar is waarschijnlijk ook van toepassing op de situatie
daarvóór.. Een westerse auteur ging ervan uit dat Moskou vanaf het midden van de
jarenn '60 de mogelijkheid had belangrijke verbindingen binnen de Oost-Europese
statenn en tussen hen onderling af te luisteren en zo nodig te storen.276
5.125.12 De KGB en het Oost-Duitse Ministerium fiir Staatssicherheit
Err is geen twijfel mogelijk aan de waarde die de activiteiten van het Ministerium fiir
Staatssicherheitt (MfS) van de DDR en zijn Hauptverwaltung AufklËrung (HVA) ten
tijdee van de Koude Oorlog voor de KGB en de Sovjet Unie hebben gehad. Diverse
voormaligee KGB-officieren geven in hun memoires blijk van hun grote waardering
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voorr het werk van beide organisaties. Zij uiten zich daarbij in bewoordingen die ten
aanzienn van geen enkele andere Oost-Europese dienst worden gebezigd. De naam
diee daarbij vrijwel altijd wordt genoemd is die van Markus Wolf, tot aan zijn
vrijwilligg ontslag in 1986 meer dan dertig jaar lang de chef van de HVA. Viktor
Groesjkoo is een van degenen die de loftrompet steken over de Oost-Duitsers. De
vroegeree minister van Staatsveiligheid Erich Mielke die na het einde van de DDR
zeerr in diskrediet was geraakt, werd door Groesjko aangeduid als 'een van de
eminentee personen die ik in de DDR heb leren kennen'. Over de HVA zegt Groesjko
onderr meer:
Vanaff de jaren '60 tot het eind van de jaren '80 was de inlichtingendienst
vann de DDR een van de hoogst gekwalificeerde ter wereld, hoewel bij lange
naa niet de grootste. Met ons wisselde [die dienst] de belangrijkste militairstrategische,, wetenschappelijk-technische en operationele informatie uit,
waarbijj een modelhouding aan de dag werd gelegd op het punt van de beschermingg van bronnen en betreffende vraagstukken van conspiratie in het
algemeen.277 7
Opvallendd is dat Groesjko zoals eerder opgemerkt over de Bulgaarse inlichtingendienstt beweert dat die de KGB interessante informatie over het Westen leverde,
maarr dat de kwaliteit daarvan minder was dan wat de HVA presteerde.278 Vladimir
Krjoetsjkovv steekt in zijn memoires zijn bewondering voor de HVA ook niet onder
stoelenn of banken. Over de waarde van de technologische spionage die de HVA ten
behoevee van de Sovjet Unie bedreef schrijft hij:
Helee takken van industrie en wetenschap kwamen bij ons in belangrijke mate
tott ontwikkeling dankzij de inspanningen van de Duitse vrienden op het terreinn van inlichtingenwerk. Materiaal op het gebied van fundamenteel onderzoek,, de nieuwste technologieën en technische prototypes werden ons in het
kaderr van de samenwerking kosteloos overhandigd. In tientallen jaren van
samenwerkingg ontvingen wij van onze vrienden, als zich dit in geld laat uitdrukken,, waardevol materiaal ter waarde van tientallen miljarden dollars.279
Elderss heeft Krjoetsjkov zich in dezelfde lovende bewoordingen over Wolf en de
HVAA uitgelaten. De geciteerde uitspraak laat het belang van de door de HVA
geleverdee politieke inlichtingen nog buiten beschouwing. Markus Wolf merkt in zijn
memoiress terloops op dat Moskou inderdaad weinig reden tot klagen had over de
informatiee die de HVA leverde. Verrassend genoeg beweert hij echter dat de tegenprestatiess van Moskou op dit punt 'eerder bescheiden' waren.281 Hij lichtte deze
summieree uitspraak niet verder toe, wat typerend is voor zijn terughoudendheid over
dee relatie met de KGB. Al even opvallend is het dat geen van de genoemde KGB'ers
eenn concreet voorbeeld geeft van het materiaal dat de KGB van de HVA in ontvangstt mocht nemen.
Hett voorgaande betekende niet dat de relaties tussen het MfS en de KGB ten
tijdee van de Koude Oorlog altijd probleemloos zijn geweest. Ten tijde van het
bestaann van de DDR en de Sovjet Unie werd over mogelijke frictie tussen de twee
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landenn vrijwel geen informatie bekend, zeker niet als de KGB en het MfS of de
HVAA in het geding waren. Uit publicaties die na het einde van de Sovjet Unie zijn
verschenenn en gebaseerd zijn op materiaal uit Russische en Oost-Duitse archieven
blijktt echter, zoals te verwachten was, dat er soms wel degelijk onderlinge meningsverschillenn en tegenstellingen waren. Voorbeelden zijn te vinden in Battleground
Berlin,Berlin, waaraan zowel een voormalige KGB-officier als een CIA-medewerker als
auteurr heeft meegewerkt. Zo beklaagde de Oost-Duitse partijleider Walter Ulbricht
zichh in 1953 tegenover de pas benoemde chef van de KGB in de DDR, Jevgeni Pitovranov,, over het feit dat de KGB informanten rekruteerde binnen het MfS. Pitovranovv zegde toen toe dat het niet meer zou gebeuren. In een begeleidende noot betwijfeldenn de auteurs van Battleground Berlin of er aan die praktijk toen werkelijk een
eindee kwam. Zij menen dat de KGB waarschijnlijk altijd de mogelijkheid had via
'vertrouwelijkee contacten' meer te weten te komen over het MfS dan via de regulieree liaison tussen de twee diensten werd meegedeeld. Dat bevestigt de eerdere
constatering,, hier gedaan naar aanleiding van Vitali Pavlovs uitspraken over de
KGB-activiteitenn in Polen, dat het rekruteren van volwaardige agenten waarschijnlijkk lang niet altijd nodig was om aan goede informatie te komen. Dat gold vooral
voorr die landen in Oost-Europa waar vele van de politieke leiders de Sovjet Unie
welgezindd waren en geneigd op basis van vrijwilligheid veel informatie te delen.
5.733 Markus Wolf en anderen niet erg openhartig
Vann overlopers die niet uit de allerhoogste KGB-rangen afkomstig zijn, is misschien
tee begrijpen dat zij over de relaties met het MfS en andere Oost-Europese diensten
weinigg te melden hebben. Het is heel goed mogelijk dat zij tijdens hun KGB-carrière
uitt hoofde van hun functie weinig met de materie te maken hebben gehad. Hoge
KGB'erss die na 1991 in Rusland hun memoires schreven, moeten over het thema
beterr geïnformeerd zijn, maar doen er zoals eerder gezegd grotendeels het zwijgen
toe.. Dat geldt ook voor officieren van het vroegere MfS en de HVA die hun
memoiress hebben geschreven. Een voorbeeld is Josef Schwarz, in de jaren '80 de
cheff van de Bezirksverwaltung van het MfS in Erfurt, die in zijn memoires nauwelijkss iets over de KGB te melden heeft.283 Zoals verderop ter sprake komt moet hij in
zijnn functie als chef van de Bezirksverwaltung het nodige met de Sovjet dienst te
makenn hebben gehad. Ook de laatste chef van de HVA, Werner GroÖmann, in 1986
dee opvolger van Markus Wolf, laat het wat de KGB betreft bij enkele summiere
opmerkingen.2844 Markus Wolf moet gezien zijn vele jaren aan het hoofd van de
HVAA eveneens op de hoogte zijn geweest van de ins en outs van de relatie met de
KGB.. Hij is erbij geweest vanaf het begin van de HVA, dat door hem gesteld wordt
opp september 1951. Toen ging de dienst nog door het leven onder de schuilnaam Institutt fur Wirtschaftswissenschaftliche Forschung (1WF) en was hij nog niet bij het
MfSS ondergebracht. Wolfs zwijgzaamheid in zijn memoires over de relaties met de
KGBB is opvallend. Verder dan wat vage algemene aanduidingen over de rol van
Sovjett adviseurs in die beginfase en in de jaren '50 kwam hij eigenlijk niet. Bij de
oprichtingsvergaderingg van het TWF in 1951 waren volgens Wolf acht Oost-Duitsers
enn vier Sovjet adviseurs aanwezig.2 5 Onduidelijk is hoe lang de getalsmatige
verhoudingg tussen het eigen personeel en de Sovjet adviseurs zo is gebleven. Wolf
maaktt verder gewag van de chef van de Sovjet adviseurs die er bij de 'oprichtings247 7

vergadering'' bij waren, Andrej Grauer. Hij schrijft dat Grauer aan de Sovjet ambassadee in Stockholm verbonden was geweest alvorens hij naar de DDR kwam. Over de
inbrengg van Grauer merkt Wolf zeer summier op:
Err war erfahren, und wir hingen an seinen Lippen, wenn er uns vom
abenteuerlichenn Alltag im Geheimdienst erzahlte. Er brachte uns bei, wie
mann einen Dienst aufbaut, wie man ihn in Einzelabteilungen aufteilt und wie
mann den Gegner an seinen empfindlichen Stellen trifft.286
Wolff maakt nog wel melding van het feit dat Grauer na enige tijd aan achtervolgingswaann begon te lijden en uiteindelijk naar Moskou werd teruggeroepen. Over de
invloedd en werkwijze van Grauer komt de lezer verder niets te weten. Wel zou de
slechtee relatie van Grauer met de chef van het IWF, de Oost-Duitse communist
Antonn Ackermann, een factor zijn geweest bij het ontslag van laatstgenoemde eind
1952.. Wolf werd toen zelfde opvolger van Ackermann. 87 Over de achtergronden
vann het conflict tussen Grauer en Ackermann komt de lezer niets te weten. Volgens
eenn in 2001 in Rusland verschenen naslagwerk was Grauer de echte naam van deze
inlichtingenofficier,, in tegenstelling tot wat Wolf veronderstelt. Grauer werd begin
19533 toen hij nog pas begin vijftig was, om gezondheidsredenen bij de MGB/MVD
ontslagenn en pleegde in 1957 zelfmoord.288
Wolff laat weten dat de Sovjet adviseurs bij zijn dienst in de beginjaren een
dominerendee rol vervulden. Hun invloed strekte zich zelfs uit tot het archiefsysteem
vann het MfS en de HVA. Wolf schrijft anno 1997 nog met verbazing en lichte irritatiee over het feit dat personeel van de Oost-Duitse dienst op aandringen van de
adviseurss uren bezig was documenten in mappen vast te naaien: 'ein Verfahren das
wahrscheinlichh noch aus den Zeiten der zaristischen Geheimpolizei stammte und
dessenn Sinn uns von den Beratern niemals offenbart wurde.'28 Het echtpaar Petrov
maaktee kort na de Tweede Wereldoorlog bij de Sovjet dienst met dezelfde manier
vann archiveren kennis. Alle papieren van een bepaald dossier zaten aan elkaar
vastgestikt,, wat betekende dat men het hele dossier nodig had om een bepaald
documentt in te zien. Pas in 1945 had de NKVD in Berlijn volgens Petrov kennisgemaaktt met de efficiëntere Duitse wijze van archiveren die losbladig was.290
Hett IWF werd aanvankelijk ook bijna als een soort kopie van de Sovjet
dienstt opgebouwd. Het feit dat in 1951 in Moskou het Komitet Informatsii (KI)
onderr leiding van Molotov de centrale rol vervulde op het gebied van inlichtingenwerk,, had rechtstreeks invloed op de in Oost-Berlijn gecreëerde structuren. Wolf
zegtt daarover:
Diee Struktur unseres Apparats entsprach fast spiegelbildlich der des
sowjetischenn Dienstes; da dieser von Berijas Geheimpolizei abgekoppelt und
demm Aufienminister Molotow unterstellt worden war, harte man bei uns in
Anlehnungg daran Ackermann [de eerste chef van het IWF] vom
Auflenministeriumm zum Leiter ernannt. Die Formulierung der Schwerpunkte
unsererr künftigen Arbeit liefi unschwer erraten, daB unsere Richtlinien fein
sauberlichh aus dem Russischen übersetzt waren.291
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All eerder in dit hoofdstuk is een uitspraak van Markus Wolf aangehaald, waarin hij
steldestelde dat de HVA de KGB niet op de hoogte stelde van de identiteit van zijn
bronnen.2922 Uit de context is overigens niet duidelijk of Wolf daarmee wilde zeggen
datdat dit in alle jaren dat hij aan het hoofd van de HVA stond, het geval is geweest.
Datt de zaak toch wat subtieler lag dan een simpel 'Wij gaven de identiteit van onze
agentenn niet prijs', blijkt uit weer een andere passage in het eerder genoemde
BattlegroundBattleground Berlin. Daarin wordt gesteld dat de KGB toch zijn methodes had om
meerr te weten te komen dan datgene wat zij van het MfS of de HVA via de gebruikelijkee liaison te horen kreeg:
Thee KGB apparat [in Oost-Berlijn] always appreciated valuable information
fromfrom new HVA sources, even though normally KGB did not know their
identities.. On the other hand, in cases where the reporting was considered vital,, it was often possible for KGB to ensure that it was receiving the source's
fulll reporting by referring the matter to one of their trusted contacts within
MfS.. The case of Willy Brandt's assistant, Guenther Guillaume, is a good
example.. Guillaume was an MfS/HVA agent whose reporting was of such
extraordinaryy importance that KGB used its own sources in HVA to verify
thee authenticity and completeness of the information.
Dezee informatie is blijkens de bijgevoegde verwijzende noot ontleend aan de
voormaligee KGB-ofïicier Sergej Kondrasjev, een van de auteurs van Battleground
Berlin,Berlin, die lange tijd voor de KGB in Oost-Duitsland gestationeerd is geweest. De
KGBB kreeg dus blijkbaar via een andere weg nadere informatie over de door een
belangrijkee HVA-agent als Guillaume geleverde inlichtingen en de authenticiteit
ervan.. Men kan zich afvragen of de Sovjet dienst in dat geval niet de mogelijkheid
hadd de identiteit van een bron te achterhalen. Het is nauwelijks voor te stellen dat de
HVAA het een gewenste situatie vond dat de KGB via vertrouwelijke bronnen goed
opp de hoogte was van belangrijke Oost-Duitse operaties. Maar van wrijvingen
hieroverr tussen de twee diensten is in memoires niets terug te vinden.
Bijj het verlenen van assistentie aan KGB-agenten die in het Westen in de
problemenn waren gekomen bewees de HVA blijkbaar belangrijke diensten. Exvoorzitterr Krjoetsjkov schreef in de Duitse vertaling van een artikel van zijn hand de
volgendee lovende woorden:
Wievielenn unserer Spione, die in einigen Landem hinter Gitter safien, haben
diee deutschen Freunde und besonders der Dienst von Markus Wolf geholfen!
Siee sind uns immer zu Hilfe gekommen, bei der Anwaltsuche, der
Kontaktaufhahmee mit den Diensten der westlichen Lander, beim Austausch
usw.. Manchmal haben die Freunde für einen sowjetischen Spion zehn bis
zwölff Menschen hergegeben, an denen die andere Seite interessiert war.294
Hoee belangrijk de DDR en de contacten met het MfS voor de KGB waren, ook die
opp het niveau van het Bezirk, werd uit de omvang van de KGB-vertegenwoordiging
inn de DDR duidelijk. Kaloegin heeft daar bijvoorbeeld over geschreven:
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NowhereNowhere in the world did the KGB have an operation like that in East Germany.. In East Berlin alone, our station numbered some 450 officers; dozens
moree were scattered about East Germany's provinces. (Most Eastern Europeann countries only had about fifteen to twenty KGB officers.) Our East Berlinn station acquired the status of a regular KGB directorate, and the station
chieff assumed the rank of a deputy chief of Intelligence. (...) Toward the end
off my time in Foreign Counterintelligence, there were growing complaints
fromfrom some East German politicians that the KGB presence in their country particularlyy in the provinces - was too large. We made contingency plans to
movee some of our agents [d.w.z. reguliere KGB-officieren] into less conspicuouss positions, with joint ventures and trade missions, for example. But
thee East German leadership never pressed the point and large numbers of
agentsagents remained in the country.
Dee overloper Ilya Dzhirkvelov schrijft in zijn memoires dat er vanaf het einde van
dee jaren '50 in Dresden in de DDR een speciale, zeer geheime rezidentoera was, die
zichh bezighield met 'actieve maatregelen' tegen West-Duitsland en Oostenrijk. Die
actievee maatregelen zouden, zo hoorde Dzhirkvelov van een collega, vooral hebben
bestaann uit het via westerse perspublicaties lanceren van berichten die deels gebaseerdd waren op desinformatie. Het was volgens de collega deze rezidentoera in
Dresdenn geweest, die het West-Duitse weekblad Der Spiegel informatie had
toegespeeldd die de West-Duitse politicus Franz Joseph Straufi begin jaren '60 in
grotee politieke problemen bracht. Uit andere bron is over deze rezidentoera niets
bekend. .
Inn het ontwerp van een samenwerkingsprotocol van de KGB en het MfS, dat
waarschijnlijkk uit 1976 dateert en na de Wende aan het licht kwam, wordt expliciet
gewagg gemaakt van verbindingsofficieren van de KGB bij de Bezirskverwaltungen
vann het MfS. Zij speelden een belangrijke rol bij de uitwisseling van informatie
tussenn de KGB en het MfS.297 De voormalige Duitse KGB-officier Rupert Sigl, die
verderopp uitvoeriger ter sprake komt, heeft ook geschreven dat de rezidentoera van
dee KGB in Karlshorst vertegenwoordigingen had in alle hoofdsteden van de Bezirke
inn de DDR. Hij was tot eind jaren '60 voor de KGB werkzaam, vooral in de DDR.
Hijj had zelf meerdere malen te maken gehad met de KGB-vertegenwoordigingen in
dee provinciale hoofdsteden Cottbus, Frankfurt/Oder, Neubrandenburg, Schwerin,
Magdeburg,, Leipzig, Suhl en Gera. De KGB-vertegenwoordigingen hielden zich in
hunn Bezirk in het bijzonder bezig met West-Duitse en andere westerse bezoekers en
stondenn bij hun werk in nauw contact met de MfS-vestigingen ter plaatse. De
bedoelingg van een en ander was uiteraard om op die manier westerse bezoekers te
benaderenn die mogelijk voor rekrutering in aanmerking kwamen.298 Precieze
gegevenss over het aantal KGB'ers dat op enig moment in de DDR was gestationeerd
zijnn niet voorhanden. Kaloegin heeft het zoals gezegd over 450 plus enkele tientallenn officieren van het Eerste Hoofddirectoraat. De in 1974 naar het Westen overgelopenn KGB-officier Aleksei Myagkov kwam in totaal op ongeveer 1500 KGBofficieren.. Daarvan zouden er zoals eerder gezegd ongeveer 900 van het Eerste
Hoofddirectoraatt zijn geweest en ongeveer 600 van het Derde Hoofddirectoraat299
Hett Derde Hoofddirectoraat was verantwoordelijk voor militaire contra-inlichtingen.
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Dee stationering van het grote aantal KGB-officieren van dat directoraat had uiteraardd te maken met de honderdduizenden Sovjet troepen die in de DDR waren
gelegerd.. Het feit dat de overgrote meerderheid van de KGB'ers in de DDR onder
hethet Eerste Hoofddirectoraat viel, kan men zien als een indicatie van het belang van
tegenn het Westen gerichte spionage voor de KGB-vertegenwoordiging in dat land.
Dee Amerikaanse auteur John Koehler noemt voor de jaren '80 zelfs een cijfer van
25000 als het om de KGB-presentie in de DDR gaat, maar waarschijnlijk vallen daar
ookk gezinsleden en ondersteunend personeel zoals koks en chauffeurs onder.300
Dee belangrijkste reden waarom voormalige hoge MfS-officieren als Markus
Wolf,, Werner GroBmann en Josef Schwarz er over de KGB het zwijgen toe doen, is
ongetwijfeldd hun loyaliteit tegenover die dienst. Die stond immers voor alles
waarvoorr zij zich ook zelf jaren hadden ingezet. Het was mogelijk geweest voor
Markuss Wolf en anderen (onder wie ook KGB-officieren) aanzienlijk openhartiger
tee zijn over hun ervaringen met de KGB ten tijde van de Koude Oorlog, zonder
belangrijkee operationele geheimen prijs te geven. Het overgrote deel van de informatiee die betrekking heeft op de relatie tussen het MfS en de KGB in de jaren '50 en
'600 heeft nauwelijks nog operationele waarde. In feite gaat een publicatie zoals het
all genoemde Battleground Berlin, waarvoor de Russische overheid in de jaren '90
materiaall uit de KGB-archieven beschikbaar stelde, op het punt van openhartigheid
veell verder dan de memoires van Wolf c.s. Dat geldt ook voor andere publicaties die
inn de jaren '90 met medewerking van de Russische overheid tot stand zijn gekomen.. Het is daarom nauwelijks voor te stellen dat Wolf reden had Russische
represailless te vrezen als hij in zijn memoires openhartiger was geweest. Bovendien
wass de KGB al in de laatste decennia van de Koude Oorlog afgestapt van de oude
NKVD-gewoontee overlopers e.d. die in het Westen een boekje open hadden gedaan,
tee liquideren. Na 1991 was er nog steeds een staat, namelijk Rusland, waar het
voormaligee Eerste Hoofddirectoraat van de KGB als inlichtingendienst fungeerde.
Datt heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat de loyaliteit van Markus Wolf en
anderenn ook na het einde van de DDR in stand bleef. Overlopers kennen uiteraard
dergelijkee loyaliteitsoverwegingen niet en zijn doorgaans veel openhartiger.
5.145.14 Overlopers spreken vrijuit
Dee meest bekende overloper uit de geschiedenis van de HVA is ongetwijfeld de
voormaligee Oberleutnant Werner Stiller geweest. Na zijn vlucht naar de Bondsrepubliekk in januari 1979 zijn in 1986 zijn memoires verschenen. Daarin is wel het een
enn ander over de relatie van de HVA met de KGB te lezen. Men krijgt echter de
indrukk dat Stiller uit hoofde van zijn positie binnen de HVA niet bijzonder goed
overr dit onderwerp was geïnformeerd. Op diverse plaatsen in zijn memoires maakte
hijj summier gewag van het feit dat de KGB ruim toegang had tot inlichtingen die
doorr zijn diensttak bij de HVA waren vergaard. Ook verleenden de diensten elkaar
opp andere manieren assistentie bij inlichtingenoperaties. In 1972 kwam Stiller
'hauptamtlich'' bij de HVA in dienst. Vanaf dat jaar tot aan zijn vlucht was hij medewerkerr van een onderafdeling van Abteilung XIII van de 'Sektor Wissenschaft und
Technik'' (SWT) van de HVA. Het was de taak van zijn eenheid technologisch
waardevollee informatie in de Bondsrepubliek Duitsland te bemachtigen, om aldus de
gebrekkigee economie van de DDR te ondersteunen. Van de meeste informatie
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ontvingenn de Russen volgens hem een kopie. In verband met een agent die hem
informatiee uit het Westen over laseronderzoek, kernfusieproblemen en tal van
anderee technologische ontwikkelingen leverde, merkt Stiller op dat het materiaal
ookk door de KGB-verbindingsofficier (waarschijnlijk degene die bij SWT gedetacheerdd was) werd doorgenomen. Die kon datgene selecteren wat hij voor de Sovjet
Uniee van belang achtte. Dat betekende, zoals Stiller droogjes opmerkt, 'im allgemeinenn alles'. Het zou daarbij zijn gegaan om een kolonel van de KGB.304 Elders beschrijftt Stiller hoe hij zich in het kader van zijn werk bij SWT verdiepte in een kaartsysteemm met vele gegevens die de HVA en andere diensttakken van het MfS hadden
verzameldd over de medewerkers van het nucleair onderzoekscentrum in Karlsruhe in
West-Duitsland.. Op veel kaarten stond de aanduiding 'Freunde', wat betekende dat
hett over die persoon aanwezige materiaal ter verdere verwerking aan de KGB was
overgedragen.3055 De interesse van de HVA voor het onderzoekscentrum in Karlsruhe
hadd volgens Stiller niets met de prioriteiten van de DDR zelf te maken, maar alles
mett die van de KGB en de Sovjet Unie. De KGB was de hoofdafhemer van het
materiaal.. In de tweede helft van 1976 vernam Stiller van een superieur dat er
zojuistt een KGB-delegatie op bezoek was geweest die bij SWT een boodschappenlijstt had achtergelaten met betrekking tot het soort informatie dat men in Moskou
wilde.. In dit geval ging het vooral om kernwapens en in het bijzonder de zogenaamdee neutronenbom, waar de KGB de aandacht van de HVA voor wilde.307
Inn weer een ander geval dat in 1974-1975 speelde was sprake van een agent
mett de codenaam 'Sperber' (sperwer), die met Frankrijk als standplaats informatie
leverdee over de ontwikkeling van laserwapens en over kernfusie. Die inlichtingen
warenn volgens Stiller voor de DDR van weinig gewicht, omdat er in dat land op die
terreinenn geen onderzoek werd verricht. Voor de KGB en de Sovjet Unie was een en
anderr echter wel van belang. De leiding binnen Stillers afdeling stelde daarom voor
Sperberr uit Frankrijk terug te laten keren, omdat de risico's voor zijn ontdekking te
groott waren en het rendement voor de HVA te gering. Stiller zorgde ervoor dat een
KGB-verbindingsofïicierr op de hoogte werd gesteld van dat voornemen. Een tijd
laterr kwam er een schrijven van de KGB, waarin dringend werd verzocht de agent in
hett Westen te laten vanwege de zeer waardevolle informatie die hij leverde. Aldus
geschiedde.3088 Een van de thema's waarvoor de KGB grote belangstelling had, was
uiteraardd micro-elektronica. Volgens Stiller was de Sovjet dienst zeer geïnteresseerd
inn de resultaten van het werk van de zogeheten 'Weense rezidentoera' van de HVA,
diee in de jaren '70 in de Oostenrijkse hoofdstad vele inlichtingen over dat onderwerp
wistt te bemachtigen.309 Stiller beschrijft ook hoe hij in maart 1975 met zes collega's
vann SWT naar Moskou reisde voor een bezoek aan een West-Duitse industrietentoonstelling.. Daar werden de HVA-medewerkers door hun Sovjet collega's in de
gelegenheidd gesteld contacten te leggen met West-Duitsers. Stiller en zijn collega's
kregenn onder andere speciale passen van de KGB, waarmee ze gemakkelijk het
terreinn van de tentoonstelling konden betreden.310
Eenn overloper die uit eigen ervaring tal van details kende over de samenwerkingg tussen de KGB en het MfS, was Rupert Sigl. Hij was van geboorte Oostenrijker
enn had op het einde van de Tweede Wereldoorlog nog bij de Wehrmacht gediend.
Hijj werd volgens zijn levensverhaal in december 1952 onder druk van de Sovjet
geheimee dienst uit zijn vaderland naar de USSR overgebracht, waar hij een oplei252 2

dingg kreeg bij de latere KGB. Vanaf oktober 1953 tot aan zijn vlucht naar het
Westenn in 1969 was hij als KGB-officier in de DDR werkzaam, waar hij met zijn
Duits-Oostenrijksee achtergrond voor de KGB nuttig werk kon doen. Het kon voor de
KGBB immers handig zijn over personeel te beschikken dat zich in bepaalde omstandighedenn als een gewone Duitser of Oostenrijker kon voordoen. Sigl signaleerde
voorr de KGB onder andere personen die geschikt waren als agent te worden
gerekruteerdd of hij rekruteerde ze zelf. In tegenstelling tot wat de sensationele titel
vann zijn memoires In den Klauen des KGB suggereert, zijn Sigls herinneringen
zakelijkk geschreven en bieden zij een waardevol beeld van de relatie tussen KGB en
MfSS in het 'veld'. In zijn memoires noemt hij een reeks gebeurtenissen, die de
samenwerkingg tussen de KGB en het MfS treffend illustreert. Zo stelde Sigl de KGB
bijvoorbeeldd voor, een bepaalde student die met naam en toenaam genoemd wordt,
aann de opleiding voor journalistiek in Leipzig te rekruteren. Dat gebeurde ook.
Waarschijnlijkk speelde deze zaak in 1954, toen Sigl zelf ook in Leipzig woonde. Het
MfSS zorgde er volgens Sigl op verzoek van de KGB voor dat de bewuste agent bij
dee Oost-Duitse televisie een baan kreeg die voor de KGB interessante perspectieven
opende.. De betrokken agent werd daardoor inderdaad op het goede spoor gezet. Hij
zouu later in het kader van zijn werk talloze malen naar het Westen reizen en zich
zelfss in de tweede helft van de jaren '60 voor enkele jaren in Cairo vestigen als
correspondent.. Hij werkte toen volgens Sigl nog steeds voor de KGB.311 Een van
Siglss superieuren van de KGB maakte hem het belang van de DDR als werkterrein
alss volgt duidelijk:
Diee DDR bietet für unsere Arbeit - mehr noch als jedes andere sozialistische
Landd - ein geradezu ideales Betatigungsfeld. Dies deshalb, weil die
Verbindungsfódenn zwischen Ost und West durch die Teilung Deutschlands
nirgendss so eng geknüpft sind wie hier. Die verwandtschaftlichen und
bekanntschaftlichenn Beziehungen zwischen hier und drüben sind unz3hlbar.
Ichh spreche aber nicht nur von den Kontakten zwischen Bürgern der DDR
undd Westdeutschlands. Viele Deutsche sind nach dem Kriege z.B. nach den
USAA und Kanada ausgewandert. Wie wir aus dem Postverkehr wissen,
bestehenn auch nach dort und anderen westlichen Staaten eine Unmenge von
Verbindungenn - alle NATO-LËnder einbezogen. Diese Situation mussen wir
nachh Möglichkeit ausnützen. Somit ist zu versuchen, durch Burger der DDR
ann Burger kapitalistischer LSnder heranzukommen.312
OmOm het Sigl gemakkelijk te maken DDR-burgers te benaderen, kreeg hij de beschikkingg over een legitimatie van de Oost-Duitse recherche ('Kriminalpolizei'). Aangezienn DDR-burgers tegenover beambten van de recherche officieel 'auskunftspflichtig'' waren, gaf een dergelijke legimitatie een goede ingang.313 Het kwam blijkbaar
regelmatigg voor dat Sigl en andere collega's van de KGB optraden als vertegenwoordigerswoordigers van DDR-instanties. Zelf gaf hij zich ooit uit voor een vertegenwoordigerr van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de DDR, toen hij in OostBerlijnn een Ghanees die aan de ambassade van zijn land in Bonn was verbonden,
voorr de KGB moest rekruteren. De man had bij DDR-instanties een aanvraag
ingediendd in het land te mogen studeren en een kopie daarvan was ook bij de KGB
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opp het bureau terechtgekomen.315 Sigl noemt nog verscheidene andere gevallen
waarinn hij iemand rekruteerde voor de KGB terwijl hij zich uitgaf voor een DDRfunctionaris.. Echte DDR-instanties verleenden waar mogelijk medewerking.316 In
hett jargon heet een dergelijke operatie een rekrutering onder 'valse vlag'. Dat kon
nuttigg zijn als men redenen had aan te nemen dat iemand eerder bereid zou zijn voor
hett MfS te werken dan voor de KGB. Het behoeft geen betoog dat Sigl bij dergelijke
rekruteringspogingenn voor de KGB van nut was, omdat hij immers een Duitser was
enn degenen die hij benaderde niet snel op de gedachte zouden komen dat hij voor de
KGBB werkte. Het kwam blijkbaar ook voor dat een informant die al voor het MfS
werkte,, door die dienst aan de KGB werd overgedragen zonder dat betrokkene dat te
wetenn kwam. Sigl nam in één dergelijk geval de plaats in van de Führungsoffizier
vann het MfS en liet de persoon in kwestie in de waan dat ook hij bij het MfS
werkte.. 17 Soms werden de rekmteringsactiviteiten van Sigl in de DDR ook opgemerktt door een diensteenheid van het MfS die niet op de hoogte was van zijn KGBconnectie.. Zo kwam hij, waarschijnlijk in de jaren '60, onder verdenking van de
plaatselijkee MfS-instanties in Dresden, toen hij zich drie dagen met een agent, een
Marokkaan,, in een hotel in die stad ophield. Het MfS in Dresden moest toen via de
centralee in Oost-Berlijn, die weer contact opnam met de KGB aldaar, horen dat de
zaakk in orde was. De zaak met de Marokkaan leverde nog een interessant detail op
overr de werkwijze van de KGB in de DDR en de samenwerking met DDRinstanties.. De Marokkaan kon namelijk zonder door DDR-grenscontroles te worden
lastigg gevallen bij de overgang Friedrichstrafie door de KGB over de grens geloodst
worden.. KGB-offïcieren waren daartoe voorzien van 'Sonderausweise', die aan
DDR-beambtenn moesten worden getoond. Ze konden dan hun agent ongestoord de
grenss laten passeren.319 De Russische KGB-agent Oleg Toemanov, die in 1968-1986
bijbij Radio Liberty in München werkte, maakt in zijn memoires ook gewag van die
procedure.. Bij de talloze keren in zijn agentenbestaan dat hij voor overleg met de
KGBB bij FriedrichstraBe de grens overging, werkte de procedure naar zijn zeggen
naarr volle tevredenheid. De KGB-officier die hem aan de grens met de DDR opving,
werdd op vertoon van het vereiste document onmiddellijk samen met Toemanov door
eenn aparte ingang Oost-Berlijn binnengelaten.320 De KGB-officier Victor Sheymov
heeftt in zijn memoires iets soortgelijks beschreven bij het overschrijden van de
grenss met Polen. In zijn geval kreeg hij een apart paspoort van de KGB, dat door
Sovjett personeel en Poolse veiligheidsbeambten onmiddellijk zou worden herkend
alss behorende bij een KGB-officier die op een speciale missie was.321
Hett was volgens Sigl vaste routine dat informatie over buitenlandse reizigers
diee in de DDR op bezoek kwamen aan de KGB werd doorgegeven. Iedere binnenkomendee buitenlander moest van tevoren een formulier in viervoud invullen, waarop
niett alleen de gebruikelijke personalia moesten worden verstrekt, maar ook informatiee over de eigen werkgever en het adres van in de DDR wonende vrienden en
verwanten.. Slechts één van de vier formulieren bleef volgens Sigl bij het DDRreisbureau,, de andere gingen naar het MfS, het Oost-Duitse ministerie van Binnenlandsee Zaken en tenslotte de KGB.322 Ook de voormalige KGB-officier Aleksei
Myagkov,, die verderop uitvoeriger ter sprake komt, schrijft dat gegevens over WestDuitsee bezoekers door DDR-instanties aan de KGB werden doorgegeven. Het ligt
voorr de hand dat dit ook gebeurde met gegevens over andere buitenlandse bezoe254 4

kers,, al zegt Myagkov dat niet expliciet. Bezoekende West-Duitsers vormden de
categoriee waaronder volgens Myagkov de meeste agenten werden aangeworven die
voorr het verzamelen van informatie over de 'vijand' werden ingezet. De greep
vann de KGB op het grensregime van de DDR was volgens Sigl ook aanzienlijk doordatdat de Sovjet dienst bij elke grensovergang informanten had onder het Oost-Duitse
personeel,, die handelden volgens de instructies van de KGB. Verantwoordelijk voor
hethet 'grenswerk', zoals de KGB-term luidde, was in 1968-1969 de KGB-kolonel
Lesin.. Binnenkomende of uitgaande reizigers die voor de KGB interessant waren,
kondenn bijvoorbeeld op alle mogelijke gronden tijdelijk door DDR-grenspersoneel
wordenn opgehouden, voor een gesprek worden uitgenodigd e.d. Vooral personen die
dee in de DDR geldende regels met betrekking tot het grensregime hadden overtreden,, waren volgens Sigl gewild als mogelijke contactpersonen, omdat zij uiteraard
kwetsbaarr waren. Deze situatie was voor de KGB bijzonder nuttig. Sigl zegt
daarover: :
Ichh selbst kam auf diese Weise zu vielen dutzenden von Gesprachen und
Kontaktenn in den Vernehmungszimmern der Grenzkontrollpunkte Friedrichstrafie,, Zimmermannstrafie (Checkpoint Charly [sic]) oder der HeinrichHeine-Strafie.. Besonders unter den Offizieren des GKP (Grenzkontrollpunkt)
FriedrichstraBee war ich als Vertreter der 'Freunde' (Sowjets) bekannt. Noch
einee Woche, bevor ich in den Westen kam, hatte ich eine langere Aussprache
mitt Oberst Lessin über die Probleme der 'Grenzarbeit' und die
Möglichkeiten,, sie wirkungsvoller zu gestalten.
Alss voorbeeld van de praktische assistentie door het MfS aan de KGB noemt Sigl
hett feit dat de KGB tijdens de Leipziger Messe onder andere alle adressen van de in
dee stad aanwezige buitenlanders kreeg. Ook had de KGB volgens Sigl zonder meer
toegangg tot de informatie die het MfS ontleende aan het openen van correspondentie
vann DDR-burgers.325 Bij het verzamelen van achtergrondinformatie over personen in
dee DDR die voor rekrutering in aanmerking kwamen, gebruikte de KGB volgens
Myagkovv ook vaak inlichtingen die van de Volkspolizei afkomstig waren. Tal van
anderee vormen van assistentie door het MfS aan de KGB kwamen voor. Rond 1960,
nogg voor de bouw van de Berlijnse muur, kwam Sigl in de problemen omdat zijn
naamm en foto in een artikel in een West-Berlijns blad waren afgedrukt. Hij reisde
zelff regelmatig voor de KGB vanuit Oost- naar West-Berlijn en kon zich daar dus
niett meer vertonen. Hij diende plotseling uit zijn kennissenkring te verdwijnen. In
overlegg met zijn KGB-superieur werd er geregeld dat hij enkele dagen later in OostBerlijnn in aanwezigheid van een bekende door het MfS zou worden gearresteerd en
afgevoerd.. Er kwam inderdaad een MfS-officier langs om hem mee te nemen, die
overigenss niet wist dat de arrestatie doorgestoken kaart was. Aldus ging Sigl op een
aannemelijkee manier in rook op.327
Inn augustus 1961, vrijwel gelijktijdig met de bouw van de muur in Berlijn,
raaktee Sigl betrokken bij een gezamenlijk onderzoek van KGB en MfS naar de
verdwijningg van een KGB-medewerker, die onder de naam Josef Lehmann in OostBerlijnn had gewoond. Waarschijnlijk was hij naar het Westen gevlucht. Er werd
doorr de KGB in Oost-Berlijn voor het onderzoek van de zaak een commissie
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geformeerd.. Twee reguliere KGB-officieren maakten er deel van uit, voorts twee
Duitsee KGB'ers onder wie Sigl en vier medewerkers van het MfS. Aan de orde
warenn onder meer de doorzoeking van het woonhuis van 'Lehmann' en de ondervragingg van diens achtergebleven verwanten. Pas veel later, waarschijnlijk na zijn eigen
vluchtt naar het Westen, zou Sigl te horen krijgen dat achter de naam Josef Lehmann
niemandd minder schuilging dan Bogdan Stashinsky. Die zou na zijn vlucht naar
West-Duitslandd in augustus 1961 de voorpagina's van vrijwel alle westerse kranten
halen.. Toen werd namelijk bekend dat hij in opdracht van de KGB in de tweede
helftt van de jaren '50 twee Oekraïense nationalistische leiders in West-Duitsland
hadd vermoord.328 Uit het levensverhaal van Stashinsky is inderdaad bekend dat hij
zichh in Oost-Berlijn onder de naam Josef Lehmann ophield.
Eenn belangrijke bron over het hier besproken thema is ook de eerder genoemdee KGB-offïcier Aleksei Myagkov, die in februari 1974 tijdens een bezoek aan
West-Berlijnn naar het Westen overliep. Onder de memoiresschrijvers is hij bijzonder
omdatt hij afkomstig was uit het met militaire contra-inlichtingen belaste Derde
Hoofddirectoraatt van de KGB, terwijl verreweg de meeste KGB-overlopers vóór
hunn vlucht bij het Eerste Hoofddirectoraat hebben gewerkt. Myagkov was voor het
Derdee Hoofddirectoraat in 1969-1974 in de DDR gestationeerd. Hij beweert dat
KGB-personeell in de DDR vrijwel dezelfde rechten had als in de USSR, met uitzonderingg van het feit dat het geen DDR-burgers mocht arresteren. Dat werd aan het
MfSS overgelaten. Typerend is een spionagezaak waarbij zeven aan elkaar verwantee DDR-burgers informatie over in hun land gelegerde Sovjet troepen leverden
aann een westerse mogendheid. Naar later bleek stonden zij in verbinding met de
Fransee inlichtingendienst. Het MfS deelde de informatie over deze spionagecel met
hett Derde Hoofddirectoraat van de KGB en beide diensten schaduwden de betrokkenenn over een langere periode om zoveel mogelijk te weten te komen. De leden van
dee cel werden uiteindelijk door het Oost-Duitse MfS gearresteerd en vervolgens verhoordd in aanwezigheid van KGB-officieren.
Hett identificeren van westerse agenten onder de DDR-bevolking die in de
buurtt van Sovjet legerplaatsen woonde was volgens de woorden van Myagkovs
KGB-superieurr een van zijn vier specifieke taken. De andere drie waren: verhinderenn dat westerse diensten agenten aanwierven onder Sovjet militair of civiel
personeell in de DDR; in gevallen waarin rekrutering al was geschied zulke personen
opsporenn en uitschakelen; alle 'tegenstanders van de Sovjet Unie, vijanden van de
Sovjett macht' opsporen. Met dat laatste werd zoals uit andere passages in Myagkovss memoires blijkt, bedoeld dat vooral onder Sovjet militair personeel diegenen
moestenn worden opgespoord die een anti-Sovjet instelling hadden. In voorkomende
gevallenn kon dat ook betekenen dat degenen van wie werd vermoed dat zij niet de
juistee instelling hadden, tot anti-Sovjet uitlatingen werden geprovoceerd.33 Daarbij
hingg het kennelijk ook enigszins van de dienstijver van de betrokken KGB-offïcier
enn diens superieuren af, hoever men daarin ging. Voor het uitvoeren van de genoemdee taken, vooral natuurlijk als het ging om het identificeren van westerse
agentenn onder de DDR-bevolking, was het nodig ook over agenten onder DDRburgerss te beschikken. Daarover verderop meer.
Dee overlopers Nikolai Khokhlov en Vladimir Kuzichkin maken in hun memoiress gewag van een bijzondere KGB-activiteit waarbij de DDR een rol van
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betekeniss speelde. Daarbij ging het om de verschaffing van een valse identiteit aan
illegalenn van de KGB. Dat waren inlichtingenofficieren die zonder een diplomatieke
dekmantel,, met een valse identiteit en vaak een valse nationaliteit naar het buitenlandd werden gestuurd. Illegalen waren dus in het buitenland niet aan een Sovjet
ambassadee verbonden. Bij hun werk was het beschikken over overtuigende documentenn die hun valse identiteit moesten ondersteunen uiteraard van het grootste
belang.. Kuzichkin is tot aan zijn vlucht naar het Westen begin jaren '80 werkzaam
geweestt bij Directoraat S van het Eerste Hoofddirectoraat, dat verantwoordelijk was
voorr het werk met illegalen. Directoraat S had een aparte sectie die belast was met
hethet verzorgen van documentatie voor illegalen. Bij dat werk maakte men volgens
Kuzichkinn handig gebruik van de mogelijkheden die de Duitse deling bood.334 Een
inlichtingenofficierr die beschikte over documentatie die hem tot DDR-burger
maakte,, kon zeker tot aan de bouw van de Berlijnse muur in 1961 gemakkelijk naar
dee Bondsrepubliek Duitsland worden doorgesluisd. Daar kwam hij automatisch in
aanmerkingg voor de West-Duitse nationaliteit. Op deze manier sluisde ook de HVA
vann Markus Wolf vóór 1961 vele agenten en inlichtingenofficieren met een valse
identiteitt naar de overzijde.335 Khokhlov werd begin jaren '50 in de DDR voorzien
vann een nieuwe identiteit. Hij en zijn vrouw kregen Duitse identiteitspapieren van de
politiee in Dresden. Voor zijn pasgeboren zoon werd een blanco formulier bijgeleverd.3366 Omdat hij vloeiend Duits sprak, kon Khokhlov goed voor een Duitser doorgaan.. Men mag aannemen dat de politie in Dresden geen andere optie had dan
hieraann mee te werken.
5.755 Rekrutering van agenten in de DDR
Uitt wat hierboven over de activiteiten van de KGB-officier Rupert Sigl is gezegd,
wordtt duidelijk dat de Sovjet dienst zich ook bezighield met het rekruteren van
agentenn in de DDR, zowel onder burgers van dat land als onder buitenlanders. Dat is
eenn thema waarover Markus Wolf in zijn memoires helemaal niets gezegd heeft. Er
iss al op gewezen dat de voormalige KGB-officier Nikolaj Leonov beweert dat het
rekruterenn van agenten in de DDR op grond van afspraken met Oost-Duitse instantiess de KGB expliciet was toegestaan. Behoudens die mededeling gaf Leonov geen
aanvullendee informatie. Hij zei bijvoorbeeld niet uit welk jaar de overeenkomst of
overeenkomstenn dateerden. Ook ging hij niet in op de belangrijke vraag of DDRinstanties,, in casu het MfS, van zo'n rekrutering op de hoogte moesten worden
gesteld. .
Hett is typerend voor het informatieve gehalte van de memoires van Myagkov
datt hij gewag maakt van een geheime samenwerkingsregeling tussen MfS en KGB
of,, zoals hij zelf schreef 'tussen de Sovjet Unie en de DDR'. Zijn superieur liet hem
bijj het begin van zijn werkzaamheden in de DDR in 1969 een document zien waarin
dee verschillende bepalingen betreffende de samenwerking werden opgesomd.
Volgenss een van de bepalingen had de KGB het recht 'onder de Duitsers te werken'
omm westerse agenten en personen met een 'anti-Sovjet gezindheid' te ontmaskeren.
Datt kan alleen maar worden uitgelegd als de mogelijkheid DDR-burgers met dat
doell aan te werven. Tevens wordt expliciet gesteld dat de KGB het recht had
'Duitsers'' voor spionage tegen het Westen te rekruteren. Uit de passage wordt
duidelijkk dat daarmee DDR-burgers worden bedoeld. Myagkov geeft de bepalingen
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uitt de samenwerkingsovereenkomst gedeeltelijk als volgt weer:
DemgemüBB ist das KGB berechtigt,
-- unter den Deutschen zu arbeiten, urn die Agenten westlicher Spionagedienstee und Personen mit sowjetfeindlichen und antisozialistischen Neigungenn zu entlarven;
-- Deutsche fur die spionage gegen Lander des Westens (die Bundesrepubliek
Deutschland,, die USA, GroBbritannien, Frankreich usw.) anzuwerben;
-- Besucher aus kapitalistischen Landern auf dem DDR-Gebiet anzuwerben;
-- 'konspirative' Wohnungen zu unterhalten;
-- mit dem Ministerium fur Staatssicherheit (MfS) der DDR zusammenzuarbeitenn und Einsicht in dessen Karteien und Akten zu nehmen; auf Ersuchen
dess KGB eröffnet das MfS den Briefwechsel und kopiert den Telegrammverkehrr von DDR-Staatsbürgem im Interesse des KGB;
-- die Polizeiakten der DDR einzusehen und die aktive Hilfe der DDR-Polizei
undd deren Unterstützung anzufordern. Das MfS hat gegenüber dem KGB
keinerleii Anspriiche auf Hilfe; ihm ist j edoch gestattet, Hilfsersuchen zu
aüBem.337 7
Datt er dergelijke afspraken bestonden tussen de KGB en het MfS bleek onder andere
uitt twee archiefstukken die na het einde van de DDR aan het licht kwamen. Het gaat
omm de tekst van twee samenwerkingsovereenkomsten die tussen het MfS en de KGB
zijnn afgesloten. De ene dateert uit 1973, de andere waarschijnlijk uit 1976. Bij de
overeenkomstt uit 1976 kan het jaar waarin zij werd afgesloten wellicht worden
afgeleidd uit de nummering die zij van het MfS ontving, namelijk '446/76'. In beide
overeenkomstenn is sprake van de uitwisseling van informatie tussen de twee dienstenn op inlichtingengebied en op andere terreinen.338 De overeenkomst uit 1973
maaktt ook gewag van de coördinatie van de inspanningen van de twee diensten en
wederzijdsee ondersteuning, onder meer 'bei der Fahndung nach Personen, die
Staatsverbrechenn begangen haben, und bei der Überprüfung von Personen, die im
Verdachtt der Ausübung einer feindlichen Tfttigkeit stehen oder in operativer
Hinsichtt interessant sind'. Ook was er sprake van samenwerking 'bei der abwehrmaBigenn Sicherung des internationalen Touristenverkehrs'.339 Met dat laatste werd
waarschijnlijkk bedoeld dat men samenwerkte bij het verhinderen van pogingen door
dienstenn van vijandige mogendheden toerisme voor inlichtingenoperaties te gebruiken.. Dat de samenwerking redelijk intensief was, valt ook af te leiden uit de
bepalingg in de overeenkomst van 1976 dat de verbindingsofficieren van de officiële
KGB-vertegenwoordigingg - dat waren waarschijnlijk niet alle leden van de vertegenwoordigingg - van MfS-documenten werden voorzien. Aldus konden zij zonder
problemenn de gebouwen van de Oost-Duitse dienst betreden.340 Rupert Sigls
beweringg dat hij van DDR-documenten werd voorzien, lijkt dus niet helemaal uit de
luchtt gegrepen.
Inn beide overeenkomsten werd het rekruteren van agenten door de KGB onderr DDR-burgers expliciet genoemd, dat wil zeggen dat er werd gesproken van 'zur
geheimenn Zusammenarbeit heranziehen' van DDR-burgers. Daarmee werd dus ook
dee juistheid bevestigd van de opmerking van Leonov over het rekruteren van
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agentenn in de DDR. In de overeenkomst uit 1976 kwam dat onderwerp het meest uitvoerigg ter sprake. Opvallend is dat de categorieën agenten vrijwel overeenkwamen
mett die welke Myagkov in zijn memoires uit 1979 noemde. Dat doet dus vermoeden
datdat er vóór 1976 ook al andere samenwerkingsovereenkomsten van kracht waren.
Hett rekruteren van agenten gebeurde volgens de overeenkomst uit 1976 door
personeell van de officiële KGB-vertegenwoordiging bij het MfS en door officieren
vann het Derde Hoofddirectoraat (militaire contra-inlichtingen) die bij de Sovjet
troepenn in de DDR hun werk deden. DDR-burgers mochten Voor geheime medewerking'' bij de volgende taken worden aangetrokken:
-- bei der Lösung von Aufktórungs- und Abwehraufgaben im Westen,
darunterr bei Mafinahmen jenseits der Front in besonderen Perioden [onduidelijkk is wat hiermee bedoeld wordt] sowie fiir die Erfüllung von
Hilfsfunktionenn (Ermittler, Verbindungsmann, Inhaber konspirativer
Wohungenn und Deckadressen);
-- bei der Bearbeitung von Mitarbeitern der MilitËrverbindungsmissionen der
USA,, Englands und Frankreichs, die beim Stab der GSSD [Gruppe der
Sowjetischenn Streitkrafte in Deutschland] akkreditiert sind;
-- bei der Durchführung von AbwehrmaBnahmen, die auf den Schutz der
Militüreinheitenn der Sowjetarmee, sowjetischer Einrichtungen und Burger
vorr feindlichen Handlungen des Gegners und seiner Agenturen gerichtet

Volgenss een bepaling in hetzelfde artikel van de samenwerkingsovereenkomst moest
overr de rekrutering van DDR-burgers 'voor geheime medewerking' overleg tussen
dee KGB en het MfS plaatsvinden. Verder stond er te lezen: 'In der Anfangsetappe
derr Überprüfung und des Studiums werden die eventuellen Werbungskandidaten in
denn Karteien des MfS der DDR überprüft.' Daar kan men in lezen dat een dergelijke
kandidaatt van werving door de KGB was uitgesloten, als hij al in een eerder stadium
doorr het MfS was gerekruteerd. In ieder geval zal deze bepaling hebben betekend
datt in de kaartsystemen van het MfS werd nagegaan of er gegevens over de kandidaatt voorhanden waren. Als er een einde kwam aan de werkzaamheden van een
DDR-burgerr voor de KGB, werd het MfS daarover ingelicht, waarbij ook de
redenenn voor de beëindiging van de samenwerking werden medegedeeld. Opvallend
wass een bepaling uit de overeenkomst die inhield dat het MfS voor de 'garantie van
dee veiligheid van Sovjet burgers in de DDR' ook in de DDR woonachtige Sovjet
burgerss kon rekruteren. Volgens dezelfde procedure als hierboven weergegeven
moestt daarvan de KGB-vertegenwoordiging bij het MfS in kennis gesteld worden.
Ookk moest er door het MfS mededeling gedaan worden van de gronden van een
eventuelee beëindiging van de samenwerking van een Sovjet burger met het MfS.
Ditt recht van het MfS om op zijn beurt ook in de DDR woonachtige Sovjet burgers
tee rekruteren, werd opvallend genoeg niet door Myagkov in zijn memoires genoemd.
Dee reden daarvan is onduidelijk. Het is niet waarschijnlijk dat het recht van het MfS
Sovjett burgers te rekruteren, pas uit het jaar van de genoemde samenwerkingsovereenkomst,, waarschijnlijk 1976, dateerde. De overeenkomst uit 1973 maakt geen
meldingg van dat recht van het MfS, maar wel van het recht van de KGB om onder
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DDR-burgerss te rekruteren. Als het recht van het MfS Sovjet burgers te rekruteren
pass dateerde uit 1976, dan zou de verklaring voor Myagkovs onwetendheid op dit
puntt voor de hand liggen, omdat hij immers al in februari 1974 naar het Westen is
overgelopen. .
Inn de overeenkomst uit 1973 valt ook te lezen dat er in de USSR een zogehetenn Operativgruppe van het MfS was gestationeerd.344 Of de leden daarvan ook
Sovjett burgers mochten aanwerven, is in de tekst van de overeenkomst niet te lezen.
Behalvee in de Sovjet Unie waren ook in de andere Oost-Europese staten (met
uitzonderingg van Roemenië) in de jaren '70 en '80 Operativgruppen van het MfS
gevestigd,, per land meerdere. De Operativgruppe Moskau bestond al vanaf 1954 en
teldee in het midden van de jaren '80 ongeveer dertig medewerkers. Volgens een
Amerikaansee auteur waren er op het hoogtepunt van de politieke onrust in Polen in
19822 ongeveer 300 MfS-officieren in dat land gestationeerd, wat erg veel lijkt.345 De
OperativgruppenOperativgruppen rekruteerden een netwerk van Inoffizielle Mitarbeiter onder DDRburgerss die tijdelijk of voor langere tijd hun woonplaats hadden in de landen waar
eenn officiële MfS-Vertegenwoordiging was. Ook burgers van het gastland konden
blijkbaarr als agent worden gerekruteerd. De manier waarop dat gebeurde was in
onderlingee overeenkomsten geregeld.346 Van het bestaan van dergelijke Operativgruppengruppen en van de mogelijkheid dat MfS-personeel bijvoorbeeld ook Sovjet burgers
inn de USSR kon rekruteren, is in memoires niets terug te vinden. Dat geldt zowel
voorr de memoires van overlopers als voor die van 'loyale' ex-medewerkers van de
HVAA of de KGB. Een zeldzame vorm van openheid is een korte passage in een van
dee boeken van Vitali Pavlov die betrekking heeft op de periode dat hij als chef van
dee KGB-vertegenwoordiging in Warschau was gestationeerd in 1973-1984. Hij
schrijftt daar dat de collega's van de Poolse dienst zich nogal opwonden over het feit
datt zij bij twee afzonderlijke gelegenheden uit de westerse pers moesten vernemen
datt de HVA erin was geslaagd een West-Duitse man of vrouw te rekruteren. Die
West-Duitserss waren in Warschau werkzaam bij een diplomatieke vertegenwoordigingg van de Bondsrepubliek. Misschien waren die rekruteringen door de Operativgruppegruppe van het MfS in Warschau uitgevoerd, dat is niet duidelijk. In één van die
tweee gevallen betrof het een rekrutering onder valse vlag. De Polen vonden het
voorall kwalijk dat de Oost-Duitsers zonder hun medeweten inlichtingenactiviteiten
opp Pools grondgebied hadden bedreven, ook al had de HVA volgens Pavlov
informatiee bemachtigd die ook voor de Polen van belang was en waarschijnlijk met
henn gedeeld werd. Bovendien, zo voegt Pavlov er als verzachtende omstandigheid
aann toe, waren die agenten binnen West-Duitse instellingen gerekruteerd en niet in
Polenn zelf. Markus Wolf zwijgt over de relaties met de andere Oost-Europese
dienstenn in alle talen. Typerend is zijn beschrijving van een bezoek dat hij aan Polen
brengtt in de zomer van 1980, op een moment dat er in dat land grote politieke onrust
heerstee die zou uitmonden in de oprichting van de onafhankelijke vakbond Solidariteit.. Wolf heeft tijdens zijn bezoek ook gesprekken met diverse Poolse veiligheidsfunctionarissenn over de toestand. Hij schrijft dan: 'Es lohnt nicht, aus den Notizen
überr meine Gesprache mit den polnischen Bekannten ausfuhrlich zu berichten.' Als
nauwelijkss overtuigende reden daarvoor voert hij aan dat zijn Poolse gesprekspartnerss radeloos waren en niet in staat tot een zinvolle analyse van de politieke toestand
inn hun land.348
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5.165.16 Beroepsmatige achterdocht
Hett zou eigenlijk vreemd zijn als het feit dat beide diensten actief waren op het
grondgebiedd van de DDR, niet van tijd tot tijd aanleiding zou zijn geweest tot
wrijvingenn of afbakeningsproblemen zoals die ook tussen westerse diensten niet
ongebruikelijkk zijn. Daarover is echter in memoires niets terug te vinden, zelfs niet
bijj openhartige auteurs zoals Sigl en Myagkov. Soms is er een vage aanduiding. Dat
iss het geval in een artikel van de hand van de voormalige KGB-kolonel Ivan
Koezmin,, die vanaf de jaren '50 tot het begin van de jaren '90 gedurende verschillendee afzonderlijke periodes werkzaam was bij de KGB-vertegenwoordiging in de
DDR.3499 Hij signaleert een grote afhankelijkheid van de KGB ten opzichte van het
MfSS waar het ging om het werk in de Bezirke in de DDR, zonder verder in details te
treden: :
Fastt absolut war die Abhangigkeit unserer Nachrichtendienste in den
Bezirkenn der DDR. Bei allen Problemen waren sie auf die Unterstützung der
Deutschenn angewiesen. Sogar die Arbeitsergebnisse hingen völlig vom
Wohlwollenn der Kollegen aus den Bezirksamtern des MfS ab, die interessantee und vielversprechende Kontakte vermitteln, aber auch die Bemühungen
einess russischen Mitarbeiters total blockieren konnten.350
Verderr meent Koezmin dat telefoongesprekken die vanuit de KGBvertegenwoordigingg in Oost-Berlijn werden gevoerd, door het MfS werden afgeluisterd.. Het MfS probeerde ook de medewerkers van Sovjet instellingen in OostBerlijnn en elders in kaart te brengen en onder meer vast te stellen wie onder hen
officierenn van de KGB en de GROe waren en wat hun contacten en verbindingen
waren.. Gegevens daarover werden door het MfS in een speciaal kaartsysteem
ondergebracht.. Om die officieren van KGB en GROe te identificeren werd vaak
MfS-personeell gebruikt dat dienst deed bij de bewaking van de ambassade en andere
instellingen.. Zelfs schaduwen was een middel dat daarbij niet geschuwd werd.
Koezminn noemde dit alles met een passende term 'biographische Aufklürung'. Het
wass een activiteit die in zijn ogen legitiem was. De aldus verkregen informatie was
voorr het MfS en de DDR-leiders bij hun contacten met Sovjet instanties van belang.
Dee activiteiten van het MfS tegen Sovjet burgers bleven volgens Koezmin ondanks
hunn intensiteit binnen bepaalde grenzen. Zo was er geen enkel geval bekend van
rekruteringg van een Sovjet burger en ook een poging in die richting door het MfS is
nooitt bekend geworden.352 Daarmee bedoelde Koezmin waarschijnlijk dat het MfS
nooitt pogingen had gedaan Sovjet burgers te rekruteren zonder de KGB daar in te
kennen,, want zoals eerder gezegd mochten de Oost-Duitsers in bepaalde gevallen
well Sovjet burgers in de DDR rekruteren.
Hoezeerr het MfS het doen en laten van de KGB op en rond het grondgebied
vann de DDR soms met argusogen volgde, blijkt ook uit een passage uit de memoires
vann Vjatsjeslav Kevorkov. De KGB-offïcier Kevorkov onderhield in de jaren rond
19700 contacten met West-Duitse politici waaronder bondskanselier Brandts naaste
adviseurr Egon Bahr, die onder meer in 1970 zouden leiden tot de ondertekening in
Moskouu van een vriendschapsverdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de
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USSR.. Kevorkov onderhield de verbinding met de West-Duitsers in opdracht van
KGB-voorzitterr Andropov en indirect ook van partijleider Brezjnev. Hij ging een
aantall keren vanuit Oost-Berlijn de grens naar West-Berlijn over, waar hij Bahr
ontmoette.. Na een dergelijke ontmoeting werd Kevorkov op een keer ook ontvangen
doorr de minister van Staatsveiligheid van de DDR Erich Mielke, die officieel niet op
dee hoogte was van wat zijn gesprekspartner in en rond West-Berlijn te zoeken had.
Tijdenss het onderhoud waarvan niet precies duidelijk is wanneer het plaatsvond,
bleekk Mielke uitzonderlijk goed geïnformeerd te zijn. Om dat Kevorkov duidelijk te
makenn zei hij onder meer het volgende:
'Alsoo Genosse...' - diesmal las er meinen Namen von einem Zettel ab, der
vorr ihm lag -, 'daB Sie sich neulich mit Bahr getroffen haben, ist mir
natürlichh bekannt. Lassen Sie uns von folgendem ausgehen: Ich weiB, daB
Siee sich regelmaBig met den Westdeutschen in Westberlin und in der
Bundesrepublikk treffen. Ich will ganz offen mit Innen sein. Ich weifl nicht
nurr mit wem Sie sich wann und wo getroffen haben, sondern auch, worüber
Siee sprechen und welche Papiere Sie austauschen, also... Überlegen Sie doch
selbst:: Was ware ich fur ein Sicherheitsminister, wenn ich nicht wüBte, was
*

353

vorr meiner Nase passiert?'
Dee vraag is of men deze voorbeelden als uitingen van wrijving tussen de twee
dienstenn moet beschouwen. Eerder lijkt het hier te gaan om de gebruikelijke en
beroepsmatigee achterdocht van een veiligheidsdienst ten aanzien van alles wat zich
opp het eigen territorium afspeelt en zich in eerste instantie aan zijn controle onttrekt.
Ditt volgen van KGB-personeel was ongetwijfeld een activiteit waarin niet door een
overeenkomstt tussen de twee diensten werd voorzien. Het is uiting van een achterdochtt die ook naar voren komt in de gewoonte bij de KGB van tijd tot tijd eigen
medewerkerss bij wijze van veiligheidsmaatregel preventief te observeren. Soms liep
datdat volgens de KGB-officier Victor Sheymov uit op een stilzwijgende afspraak
tussenn de volgers en degenen die zij observeerden, dat men het elkaar niet al te
moeilijkk zou maken.354 Het MfS kende zogeheten 'unbekannte Mitarbeiter', die met
vrijwell niemand bij de dienst contact hadden en ook onder andere werden ingezet
omm eigen personeel te observeren.355
5.175.17 Slot
Uitt het voorgaande blijkt dat de informatie die in memoires en verwante bronnen is
aann te treffen over de activiteiten van de KGB in een aantal Oost-Europese landen,
voorall Tsjechoslowakije, Polen en de DDR, zoals te verwachten zeer onvolledig is.
Menn zou veel meer willen weten over tal van aspecten van de samenwerking op
inlichtingengebiedd van de KGB met de andere diensten. Opvallend is bijvoorbeeld
datt Vitali Pavlov in zijn beschrijving van KGB-activiteiten in Polen volledig
voorbijgaatt aan de coördinatie van inlichtingenactiviteiten met zijn Poolse collega's,
dee samenwerking bij de penetratie van westerse objecten uitgezonderd. Of de KGB
altijdd met de Poolse dienst samenwerkte bij de rekrutering van westerlingen in Polen
komtt de lezer niet te weten. Het zou interessant zijn te weten hoe vrij de KGB zich
daarbijj precies kon bewegen, over welke faciliteiten zij daarbij kon beschikken en of
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zijj bij de rekrutering van westerlingen op Pools grondgebied de vrije hand had.
Formeell was dat waarschijnlijk niet het geval. Als de situatie in de DDR zoals
Rupertt Sigl die in zijn memoires schetst een indicatie is, zou dat betekenen dat de
KGBB ook in Polen een grote vrijheid van handelen had. Zekerheid daaromtrent is er
echterr niet. Het is niet zonder meer aan te nemen dat de situatie op dit punt in beide
landenn dezelfde was. Een thema dat uit memoires ook niet echt duidelijk wordt, is
hoee de relaties van de KGB met de andere Oost-Europese diensten zich in de tijd
hebbenn ontwikkeld. Van het Oost-Duitse MfS en de HVA wordt bijvoorbeeld
gezegdd dat die organisaties zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld tot 'junior
partners',, van diensten die vrijwel volledig ondergeschikt waren aan de KGB tot
organisatiess met een betrekkelijk grote mate van zelfstandigheid. Over hoe die
veranderingg in zijn werk ging is uit memoires en ook uit open bronnen tot nu toe
weinigg bekend geworden.
Overloperss als Rupert Sigl, Aleksei Myagkov (wat de DDR aangaat) of Ladislavv Bittman (Tsjechoslowakije) zijn niet terughoudend in wat zij zeggen. Zij
haddenn echter door hun positie waarschijnlijk minder inzicht in de relatie van hun
dienstt met de KGB dan een KGB-officier die bij het Eerste Hoofddirectoraat een
hogee functie bekleedde. Opvallend is wel dat Myagkovs versie van de samenwerkingsovereenkomstt tussen MfS en KGB die hij in zijn memoires geeft, verbluffend
sterkee overeenkomst vertoont met de twee regelingen die na 1990 boven water zijn
gekomen.. Voormalige hoge KGB-officieren die goed op de hoogte moeten zijn
geweestt zoals Vladimir Krjoetsjkov, Leonid Sjebarsjin en Vadim Kirpitsjenko
hebbenn zoals eerder gezegd vrijwel niets losgelaten. Opvallend is bijvoorbeeld dat
geenn van de KGB-officieren die in Rusland gebleven zijn, in hun memoires ingaan
opp de samenwerkingsovereenkomsten die er met Oost-Europese diensten werden
afgeslotenn en het soort afspraken dat daaruit voortvloeide. Ook zwijgen zij over de
Progress-operatiess waar Mitrokhin zo uitvoerig over schrijft. Zij uiten zich over het
algemeenn in vage algemeenheden zoals de volgende uitspraak van Vladimir
Krjoetsjkovv nog eens ten overvloede illustreert:
Hett Eerste Hoofddirectoraat praktiseerde een nauwe samenwerking met de
inlichtingendienstenn van de socialistische landen. Die [samenwerking] was
velee jaren oprecht, diepgaand, veelzijdig en tot wederzijds voordeel. Bijzonderr nuttig was de uitwisseling van meningen, oordelen en informatie over het
strevenn van westerse speciale diensten ten opzichte van de socialistische landenn en over de binnenlandse situatie aldaar. 6
Dee activiteiten van de KGB in Oost-Europa en de banden van de Sovjet dienst met
dee andere Oost-Europese diensten vormden slechts één aspect van de verhouding
vann de Sovjet Unie tot de regio. Oost-Europa was door nauwe banden op een aantal
gebiedenn met de Sovjet Unie verbonden en de relaties van de KGB en eventueel de
GROee met de Oost-Europese 'zusterdiensten' waren daarbij waarschijnlijk niet het
belangrijkstee terrein. Voor de relaties van de CPSU met de communistische partijen
diee in Oost-Europa sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog aan de macht
waren,, moet waarschijnlijk de eerste plaats worden ingeruimd. Daarbij ging het
voorall om de betrekkingen van Moskou met vijf Oost-Europese staten: de DDR,
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Tsjechoslowakije,, Polen, Hongarije en Bulgarije. Roemenië onder Nicolae Ceausescuu had zich in belangrijke mate onttrokken aan de samenwerking en daarmee ook
aann de dominantie door Moskou. De Roemeense distantie ten opzichte van Moskou
enn de KGB komt treffend naar voren uit de eerder in dit hoofdstuk aangehaalde
memoiress van Ion Mihai Pacepa.357 De relaties van Moskou met de partijen van die
vijff landen waren in de woorden van een westerse auteur 'the linchpin of the Soviet
Union'ss hegemonie position in the bloc.'358 Partijleiders en ook functionarissen op
lageree niveaus hadden regelmatig ontmoetingen met elkaar. De onderlinge relaties
diee in de praktijk neerkwamen op dominantie door de CPSU waren vastgelegd in
officiëlee doctrines zoals die van het 'socialistisch internationalisme' of de doctrine
vann de beperkte soevereiniteit, in het Westen ook wel Brezjnevdoctrine genoemd.
Diee was na het einde van de Praagse lente in 1968 geformuleerd en hield in dat het
voortbestaann van het socialisme in de betrokken landen een collectieve verantwoordelijkheidd was. Het ingrijpen van een aantal communistische staten in Tsjechoslowakijee in 1968 werd daarmee achteraf gerechtvaardigd. Daarnaast regelde het
Warschaupactt de militaire betrekkingen tussen de communistische staten en was de
Comeconn opgezet voor de economische banden. De betrekkingen van de KGB met
dee Oost-Europese diensten en de deels daaruit voortvloeiende activiteiten van de
Sovjett dienst in de regio passen ook in deze reeks en zijn mogelijk te beschouwen
alss een subcategorie van de relaties op militair terrein. Het belang van de betrekkingenn met die diensten en van de activiteiten van de KGB in Oost-Europa voor
Moskouu wordt duidelijk uit het tipje van de sluier dat diverse memoiresschrijvers
hebbenn opgelicht. Vitali Pavlov geeft er tal van voorbeelden van, hoe hij zich als
cheff van de KGB-vertegenwoordiging in Warschau uitstekend wist te informeren
overr de interne ontwikkelingen in Polen. Die verliepen in die periode stormachtig en
warenn ook voor de Sovjet Unie van grote betekenis. De informatie die Pavlov
vergaardee was belangrijk genoeg om aan het Politbureau van de CPSU te worden
doorgespeeld.. Daarnaast waren er de operaties die samen met de Poolse collega's
tegenn in Polen gelegen objecten van westerse staten en tegen sommige inlichtingenoperatiess van westerse diensten werden uitgevoerd. Hoogstwaarschijnlijk was de
KGBB in de overige van de vijf eerder genoemde Oost-Europese staten op soortgelijkee wijze actief, al is daar slechts zeer gedeeltelijk iets over bekend geworden.
Enkelee voorbeelden die betrekking hebben op operaties tegen westerse objecten in
Bulgarijee zijn te vinden in de memoires van Vadim Oedilov. Tekenend is dat geen
enkelee in Rusland woonachtige KGB'er in zijn memoires gewag maakt van de
Progress-operatiess waar Vasili Mitrokhin in The Mitrokhin Archive zo uitvoerig op
ingaat.. Daarbij werd er vooral in Polen en Tsjechoslowakije door de KGB uitvoerig
inn vooral regimevijandige kringen gerekruteerd. Dat was een activiteit die duidelijk
inn strijd lijkt met de onder andere door Vitali Pavlov herhaaldelijk verkondigde regel
datdat er in Oost-Europa niet mocht worden gerekruteerd. Het voorgaande maakt
duidelijkk dat de activiteiten van de KGB in Oost-Europa in de periode na Stalin
aanzienlijkk veelomvattender waren en wijder vertakt dan KGB'ers als Vladimir
Krjoetsjkovv en Vadim Kirpitsjenko de lezers van hun memoires willen doen
geloven. .
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